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Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 79 
odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 79 
odst. 2 písm. a) a b) a čl. 79 odst. 5 této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na čl. 15 odst. 3 
a články 27, 28, 31, a 33 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 5 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na úmluvu MOP č. 102 
o minimálních standardech sociálního 
zabezpečení,

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 5 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na úmluvu MOP č. 118 
o rovnosti nakládání (sociální 
zabezpečení),

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 5 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na úmluvu MOP č. 143 
o migrujících pracovnících,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Právní východisko 5 e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na úmluvu MOP č. 97 
o migrujících pracovnících,

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: 
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ stanoví cíle Unie 
stát se hospodářstvím založeným na 
znalostech a inovacích, v rámci něhož se 
sníží administrativní zátěž podniků 
a nabídka pracovní síly bude více 
odpovídat poptávce. Opatření, která 
usnadní manažerům, specialistům nebo 
absolventům-stážistům z třetích zemí 
vstup na území Unie při převedení v rámci 
společnosti, by měla být chápána v těchto 
širších souvislostech.

(3) Sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: 
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění“ stanoví cíle Unie 
stát se hospodářstvím založeným na 
znalostech a inovacích, v rámci něhož se 
sníží administrativní zátěž podniků 
a nabídka pracovní síly bude více 
odpovídat poptávce. Opatření, která zlepší 
postupy a stanoví obecný rámec pro rovná 
práva pro vstup manažerů, specialistů
nebo absolventů-stážistů z třetích zemí na 
území Unie při převedení v rámci 
společnosti, by mohla být chápána v těchto 
širších souvislostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Státní příslušníci třetích zemí, kteří 
mají povolení k práci na území členských 
států, mají právo na pracovní podmínky 
srovnatelné s podmínkami pro občany 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je v souladu s Listinou základních práv.
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Pozměňovací návrh 32
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato převedení klíčových zaměstnanců 
v rámci společnosti vedou k novým 
dovednostem a znalostem, inovacím 
a větším hospodářským příležitostem pro 
hostitelské společnosti, čímž posilují 
znalostní ekonomiku v Evropě při podpoře 
investičních toků v rámci Unie. Dobře 
řízená převedení ze třetích zemí mají také 
potenciál usnadnit převedení z Unie do 
společností v třetích zemích a uvést Unii 
do silnějšího postavení v jejím vztahu 
s mezinárodními partnery.
 Jednodušší převedení v rámci společnosti 
umožňuje nadnárodním skupinám nejlépe 
využít jejich lidské zdroje.

(6) Tato převedení klíčových zaměstnanců 
v rámci společnosti vedou k novým 
dovednostem a znalostem, inovacím 
a větším hospodářským příležitostem pro 
hostitelské společnosti, čímž posilují 
znalostní ekonomiku v Evropě při podpoře 
posilování hospodářské 
konkurenceschopnosti v rámci Unie. 
Dobře řízená převedení ze třetích zemí 
mají také potenciál usnadnit převedení 
z Unie do společností v třetích zemích 
a uvést Unii do silnějšího postavení v jejím 
vztahu s mezinárodními partnery. 
Jednodušší převedení v rámci společnosti 
umožňuje nadnárodním skupinám nejlépe 
využít jejich lidské zdroje.

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Soubor pravidel vyplývající z této 
směrnice je také přínosný pro země původu 
migrujících, protože tato dočasná migrace 
podporuje přenos dovedností, znalostí, 
technologií a know-how.

(7) Soubor pravidel vyplývající z této
směrnice by mohl být také přínosný pro 
země původu migrujících, protože tato 
dočasná migrace by mohla za správně 
nastavených podmínek posílit přenos 
dovedností, znalostí, technologií a know-
how.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Použitím této směrnice by neměla být 
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
členských států, před pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí.

(8) Použitím této směrnice by neměla být 
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou jejich státními 
příslušníky nebo státními příslušníky 
jiných členských států, před pracovníky, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Použitím této směrnice by neměla být 
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
členských států, před pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí.

(8) Použitím této směrnice by neměla být 
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
členských států, před pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí. V rámci 
tohoto procesu je nutné povinné 
dodržování vnitrostátních úrovní 
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minimální odměny a minimálních norem 
státu výkonu zaměstnání (zásada místa 
výkonu zaměstnání).

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Použitím této směrnice by neměla být 
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
členských států, před pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí.

(8) Použitím této směrnice by neměla být
dotčena zásada preference EU, pokud jde 
o přístup k trhu práce členských států, jak 
vyplývá z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení. Podle této zásady by členské 
státy měly během doby uplatňování 
vnitrostátních opatření nebo opatření, která 
vyplývají z dvoustranných dohod, 
upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
členských států, před pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí.
Dodržování této zásady nesmí být využito 
k odklonu od zásady stejné odměny za 
stejnou práci, pokud jde o pracovníky 
z členských států a státní příslušníky 
třetích zemí. Tato směrnice by měla být 
uplatňována při plném dodržování zásady 
volného pohybu pracovníků v rámci Unie, 
která zakazuje jakoukoli diskriminaci na 
základě státní příslušnosti, pokud jde 
o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Článek 45 Smlouvy stanoví, že volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli 
diskriminace na základě státní příslušnosti.
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Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Tato směrnice by měla stanovit 
podmínky a práva pro pracovníky, kteří 
jsou státními příslušníky třetích zemí, na 
základě převedení v rámci společnosti, 
a to při plné respektování příslušných 
úmluv MOP.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři, specialisté a absolventi-stážisté 
s vysokoškolskou kvalifikací. Tato definice 
vychází ze specifických závazků Unie 
v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami (GATS) a dvoustranných 
obchodních dohod. Tyto závazky přijaté 
v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami neupravují podmínky vstupu, 
pobytu a práce. Směrnice proto doplňuje 
a usnadňuje uplatňování těchto závazků. 
Oblast působnosti převedení v rámci 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je však ve srovnání 
s obchodními závazky širší, protože 
k převedení nemusí docházet v odvětví 
služeb a může mít původ ve třetí zemi, 
která není smluvní stranou obchodní 
dohody.

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři, specialisté a absolventi-stážisté 
s vysokoškolskou kvalifikací. Tato definice 
souvisí s evropským rámcem kvalifikací, 
který stanoví evropský referenční rámec 
pro srovnatelné a transparentní 
posuzování kvalifikací při zachování 
souladu se Všeobecnou dohodou
o obchodu službami (GATS) 
a dvoustranných obchodních dohod.
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři, specialisté a absolventi-stážisté
s vysokoškolskou kvalifikací. Tato definice 
vychází ze specifických závazků Unie 
v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami (GATS) a dvoustranných 
obchodních dohod. Tyto závazky přijaté 
v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami neupravují podmínky vstupu, 
pobytu a práce. Směrnice proto doplňuje 
a usnadňuje uplatňování těchto závazků. 
Oblast působnosti převedení v rámci 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je však ve srovnání s obchodními 
závazky širší, protože k převedení nemusí 
docházet v odvětví služeb a může mít 
původ ve třetí zemi, která není smluvní 
stranou obchodní dohody.

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři a specialisté s vysokoškolskou 
kvalifikací. Tato definice vychází ze 
specifických závazků Unie v rámci 
Všeobecné dohody o obchodu službami 
(GATS) a dvoustranných obchodních 
dohod. Tyto závazky přijaté v rámci 
Všeobecné dohody o obchodu službami 
neupravují podmínky vstupu, pobytu 
a práce. Směrnice proto doplňuje 
a usnadňuje uplatňování těchto závazků. 
Oblast působnosti převedení v rámci 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je však ve srovnání s obchodními 
závazky širší, protože k převedení nemusí 
docházet v odvětví služeb a může mít 
původ ve třetí zemi, která není smluvní 
stranou obchodní dohody.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři, specialisté a absolventi-stážisté 
s vysokoškolskou kvalifikací. Tato definice 
vychází ze specifických závazků Unie 

(10) Pro účely této směrnice se osobou 
převáděnou v rámci společnosti rozumí 
manažeři, specialisté a absolventi-stážisté 
s vysokoškolskou a odbornou kvalifikací. 
Osoby převáděné v rámci společnosti mají 
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v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami (GATS) a dvoustranných 
obchodních dohod. Tyto závazky přijaté 
v rámci Všeobecné dohody o obchodu 
službami neupravují podmínky vstupu, 
pobytu a práce. Směrnice proto doplňuje 
a usnadňuje uplatňování těchto závazků. 
Oblast působnosti převedení v rámci 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je však ve srovnání s obchodními 
závazky širší, protože k převedení nemusí 
docházet v odvětví služeb a může mít 
původ ve třetí zemi, která není smluvní 
stranou obchodní dohody.

vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou 
kvalifikaci. Tato definice vychází ze 
specifických závazků Unie v rámci 
Všeobecné dohody o obchodu službami 
(GATS) a dvoustranných obchodních 
dohod. Tyto závazky přijaté v rámci 
Všeobecné dohody o obchodu službami 
neupravují podmínky vstupu, pobytu 
a práce. Směrnice proto doplňuje 
a usnadňuje uplatňování těchto závazků. 
Oblast působnosti převedení v rámci 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je však ve srovnání s obchodními 
závazky širší, protože k převedení nemusí 
docházet v odvětví služeb a může mít 
původ ve třetí zemi, která není smluvní 
stranou obchodní dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) Tato směrnice je určena k ochraně 
pracovníků a zaručuje spravedlivou soutěž 
mezi podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 42
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako místním 
pracovníkům. S osobami převáděnými 
v rámci společnosti by se mělo zacházet 
stejně jako se státními příslušníky 
hostitelského členského státu či stálými 
zaměstnanci, nejen pokud jde 
o odměňování, ale i pokud jde o všechny 
pracovní podmínky. Toto rovné zacházení 
by se nemělo omezovat pouze na 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy, 
ale mělo by se vztahovat na veškeré právní 
či správní předpisy, rozhodčí nálezy 
a kolektivní smlouvy včetně podnikových 
dohod, aby se zajistilo dodržování zásady 
stejné odměny za stejnou práci na stejném 
místě. Tento požadavek je určen k ochraně 
pracovníků a zaručuje spravedlivou soutěž 
mezi podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) S pracovníky převáděnými v rámci 
společnosti by se mělo zacházet 
přinejmenším stejně jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o jejich pracovní podmínky. 
Tyto požadavky jsou určeny k ochraně 
pracovníků a zaručují spravedlivou soutěž 
mezi podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi

Or. en

Odůvodnění

Listina základních práv Evropské unie v čl. 15 odst. 3 uvádí: „Státní příslušníci třetích zemí, 
kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají nárok na stejné pracovní 
podmínky jako občané Unie“.

Pozměňovací návrh 44
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako místním 
pracovníkům a měly by mít veškerá práva 
vycházející z právních předpisů 
a kolektivních dohod všeobecně 
použitelných v daném místně. Zásadu 
stejné odměny za stejnou práci na stejném 
místě je nutné uplatňovat ve všech 
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požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

případech. Tyto požadavky jsou určeny
k ochraně pracovníků a zaručují
spravedlivou soutěž mezi podniky 
usazenými v členském státě a podniky 
usazenými ve třetí zemi, protože 
předcházejí tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné
podmínky zaměstnávání, jež zajistí 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany 
jako ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mara Bizzotto
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb, a měly by 
dodržovat stejné povinnosti, jako jsou ty, 
jež mají tito vyslaní pracovníci. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků
a zabránění sociálního dumpingu
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků 

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. S osobami 
převáděnými v rámci společnosti by se 
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a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

mělo zacházet stejně jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu 
a stálými zaměstnanci, pokud jde 
o odměňování i pracovní podmínky, 
a zejména pokud jde o výši dávek 
sociálního zabezpečení.  Tento požadavek 
je určen k ochraně pracovníků, zaručuje 
spravedlivou soutěž mezi podniky 
usazenými v členském státě a podniky 
usazenými ve třetí zemi, protože předchází 
tomu, aby podnik usazený ve třetí zemi 
těžil z méně přísných pracovněprávních 
norem, a získával tak soutěžní výhodu, 
a zejména brání sociálnímu dumpingu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Osobám převáděným v rámci 
společnosti by měly být poskytnuty stejné 
pracovní podmínky jako vyslaným 
pracovníkům, jejichž zaměstnavatel je 
usazen na území Evropské unie, jak 
vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Tento 
požadavek je určen k ochraně pracovníků
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu.

(11) Ustanovení směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES) se použijí v plném 
rozsahu na osoby převáděné v rámci 
společnosti. Osobám ze třetích zemí 
převáděným v rámci společnosti musí být 
poskytnuty stejné pracovní podmínky jako 
vyslaným pracovníkům, jejichž 
zaměstnavatel je usazen na území 
Evropské unie, jak vyplývá ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 
Tento požadavek chrání pracovníky
a zaručuje spravedlivou soutěž mezi 
podniky usazenými v členském státě 
a podniky usazenými ve třetí zemi, protože 
předchází tomu, aby podnik usazený ve 
třetí zemi těžil z méně přísných 
pracovněprávních norem, a získával tak 
soutěžní výhodu. Ustanovení o minimální 
odměně a minimálních podmínkách 
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hostitelského státu zaměstnání se na 
osoby ze třetích zemí převáděné v rámci 
společnosti uplatní v každém případě 
(zásada místa výkonu zaměstnání). 
Minimální podmínky na základě článku 3 
směrnice o vysílání pracovníků jsou 
závazné pro všechny podniky a osoby 
převáděné v rámci společnosti, bez ohledu 
na umístění vedení společnosti nebo na 
stát bydliště převedené osoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy zajistí provádění 
náležitých kontrol a účinných inspekcí 
v zájmu zajištění řádného prosazování této 
směrnice. Členské státy za tímto účelem 
vybaví příslušné orgány dostatečnými 
pravomocemi a zdroji. Výsledky inspekcí 
budou shrnuty do odpovídající zprávy 
a poslouží k lepšímu prosazování této 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pracovní podmínky podle této 
směrnice je nutné chápat v tom smyslu, že 
zahrnují přinejmenším odměňování 
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a propouštění, zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, pracovní dobu a dovolenou 
a rodinný a profesní život, a to při 
zohlednění platných kolektivních dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Členské státy mohou požadovat, aby 
osoba, jež má být převedena v rámci 
společnosti, byla před tímto okamžikem 
zaměstnána v rámci jedné skupiny podniků 
alespoň po dobu 12ti měsíců, čímž se 
zajistí, že její dovednosti odpovídají 
potřebám hostitelského subjektu.

(12) Členské státy by měly požadovat, aby 
osoba, jež má být převedena v rámci 
společnosti, byla před tímto okamžikem 
zaměstnána v rámci jedné skupiny podniků 
alespoň po dobu 12ti měsíců, čímž se 
zajistí, že její dovednosti odpovídají 
potřebám hostitelského subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k tomu, že převedení 
v rámci společnosti představují dočasnou 
migraci, žadatel by měl doložit, že státní 
příslušník třetí země bude moci být na 
konci zařazení převeden zpět do subjektu 
patřícího stejné skupině a usazeného ve 
třetí zemi. Tímto dokladem mohou být 
příslušná ustanovení pracovní smlouvy. 
Měl by být předložen dopis o zařazení 
dokládající, že manažer nebo specialista, 
jenž je státním příslušníkem třetí země, má 

(13) Vzhledem k tomu, že převedení 
v rámci společnosti představují dočasnou 
migraci, žadatel by měl doložit, že 
pracovní smlouva státního příslušníka
třetí země bude platná i po převedení zpět 
a že pracovník bude moci být na konci 
zařazení převeden zpět do subjektu 
patřícího stejné skupině a usazeného ve 
třetí zemi. Tímto dokladem mohou být 
příslušná ustanovení pracovní smlouvy. 
Tímto dokladem mohou být příslušná 
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profesní kvalifikaci, která je zapotřebí 
v členském státě, kde má obsadit konkrétní 
pozici nebo vykonávat regulované 
povolání.

ustanovení pracovní smlouvy. Měl by být 
předložen dopis o zařazení dokládající, že 
manažer nebo specialista, jenž je státním 
příslušníkem třetí země, má profesní 
kvalifikaci, která je zapotřebí v členském 
státě, kde má obsadit konkrétní pozici nebo 
vykonávat regulované povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k tomu, že převedení 
v rámci společnosti představují dočasnou 
migraci, žadatel by měl doložit, že státní 
příslušník třetí země bude moci být na 
konci zařazení převeden zpět do subjektu 
patřícího stejné skupině a usazeného ve 
třetí zemi. Tímto dokladem mohou být 
příslušná ustanovení pracovní smlouvy. 
Měl by být předložen dopis o zařazení 
dokládající, že manažer nebo specialista, 
jenž je státním příslušníkem třetí země, má 
profesní kvalifikaci, která je zapotřebí 
v členském státě, kde má obsadit konkrétní 
pozici nebo vykonávat regulované 
povolání.

(13) Vzhledem k tomu, že převedení 
v rámci společnosti představují dočasnou 
migraci, žadatel by měl doložit, že státní 
příslušník třetí země bude na konci 
zařazení převeden zpět do subjektu 
patřícího stejné skupině a usazeného ve 
třetí zemi. Tímto dokladem mohou být 
příslušná ustanovení pracovní smlouvy. 
Měl by být předložen dopis o zařazení 
dokládající, že manažer nebo specialista, 
jenž je státním příslušníkem třetí země, má 
profesní kvalifikaci, která je zapotřebí 
v členském státě, kde má obsadit konkrétní 
pozici nebo vykonávat regulované 
povolání.

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Státní příslušníci z třetích zemí, kteří 
žádají o přijetí jako absolventi-stážisté, by 
měli předložit doklady o požadované 
vysokoškolské kvalifikaci, konkrétně 
jakýkoli diplom, potvrzení nebo jiný 
doklad o formálním vzdělání, který 
potvrzuje úspěšné ukončení programu 
postsekundárního vyššího vzdělání 
v minimální délce tří let. Musí navíc 
předložit dohodu o odborné přípravě, 
včetně popisu programu odborné 
přípravy, jeho trvání a podmínek pro 
výkon dozoru nad účastníky odborné 
přípravy, z níž vyplývá, že budou těžit ze 
skutečné odborné přípravy a že nebudou 
využiti jako běžní pracovníci.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokud tato podmínka není v rozporu 
se zásadou preference EU, která vyplývá 
z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení, nevyžaduje se test trhu 
práce, protože by toto kritérium bylo 
v rozporu s účelem zřízení transparentního 
a zjednodušeného režimu přijímání osob
převáděných v rámci společnosti.

(15) Pokud tato podmínka není v rozporu 
se zásadou preference EU, která vyplývá 
z příslušných ustanovení aktů 
o přistoupení, nevyžaduje se test trhu 
práce, protože by toto kritérium bylo 
v rozporu s účelem zřízení transparentního 
a zjednodušeného režimu přijímání osob 
převáděných v rámci společnosti. Jedinou 
výjimkou jsou stavební činnost a řemesla, 
včetně souvisejících hospodářských 
činností podle kódů F, N81.21 a N81.22 
NACE. V těchto případech mohou členské 
státy provést test trhu práce.

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly upravit 
odpovídající sankce, jako např. finanční 
sankce, které budou uloženy v případě 
nesplnění podmínek vyplývajících z této 
směrnice. Sankce by mohly být uloženy 
i hostitelskému subjektu.

(18) Členské státy by měly upravit
odpovídající sankce, jako např. finanční 
sankce, které budou uloženy v případě 
nesplnění podmínek vyplývajících z této 
směrnice, jakož i nezbytné pracovní 
inspekce pro zajištění souladu. Sankce by 
mohly být uloženy i hostitelskému 
subjektu. Všechny sankce by měly být 
vhodné, přiměřené a odrazující. 
Pracovník a jeho rodina jsou oprávněni 
setrvat v hostitelském členském státě až do 
ukončení příslušného řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Tato směrnice by neměla mít dopad na 
podmínky pro poskytování služeb v rámci 
článku 56 Smlouvy. Směrnice by se 
zejména neměla dotýkat pracovních 
podmínek, které se na základě směrnice 
96/71/ES vztahují na pracovníky vysílané 
podnikem usazeným na území členského 
státu k poskytování služby na území 
jiného členského státu. Tato směrnice se 
nevztahuje na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří byli vysláni podnikem 
usazeným v členském státě v rámci 
poskytování služeb podle směrnice 

(22) Tato směrnice by neměla mít dopad na 
podmínky pro poskytování služeb v rámci 
článku 56 Smlouvy. Tato směrnice se 
nevztahuje na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří byli vysláni podnikem v rámci 
poskytování služeb, na něž se vztahuje 
směrnice 96/71/ES.
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96/71/ES. Státní příslušníci třetí země, 
jimž bylo uděleno povolení k pobytu pro 
osobu převedenou v rámci společnosti, 
proto nemohou využívat ustanovení 
směrnice 96/71/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 
1996 o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb. Podle ustanovení čl. 1 
odst. 4 směrnice 96/71/ES by tato 
směrnice neměla poskytovat podnikům 
usazeným ve třetím státě lepší zacházení, 
než podnikům usazeným v některém 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Určení, jaký právní předpis se vztahuje na dotčenou osobu, musí být velmi jasné.

Pozměňovací návrh 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné 
dohody uzavřené s členským státem, jenž 
tohoto státního příslušníka přijal, a jeho 
zemí původu, mohou být posílena ve 
srovnání s právy sociálního zabezpečení, 
která by byla osobě převáděné v rámci 
společnosti poskytnuta podle 

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
udělovat více práv nad rámec těch, které 
jsou již stanoveny ve stávajících právních 
předpisech Unie v oblasti sociálního 
zabezpečení pro státní příslušníky třetích 
zemí, kteří mají přeshraniční zájmy mezi 
členskými státy.
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vnitrostátního práva. Tato směrnice by 
neměla udělovat více práv nad rámec těch, 
které jsou již stanoveny ve stávajících 
právních předpisech Unie v oblasti 
sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva.
Tato směrnice by neměla udělovat více 
práv nad rámec těch, které jsou již 
stanoveny ve stávajících právních 
předpisech Unie v oblasti sociálního 
zabezpečení pro státní příslušníky třetích 
zemí, kteří mají přeshraniční zájmy mezi 
členskými státy.

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva.

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné 
dohody uzavřené s členským státem, jenž 
tohoto státního příslušníka přijal, a jeho 
zemí původu, mohou být posílena ve 
srovnání s právy sociálního zabezpečení, 
která by byla osobě převáděné v rámci 
společnosti poskytnuta podle 
vnitrostátního práva. Tato směrnice by 
neměla udělovat více práv nad rámec 
těch, které jsou již stanoveny ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

(23) Přiměřené sociální zabezpečení pro 
osoby převáděné v rámci společnosti 
a jejich rodinné příslušníky je klíčovým 
prvkem této směrnice a je důležité pro 
zajištění důstojných pracovních 
a životních podmínek po dobu setrvání 
v Unii. Státním příslušníkům třetích zemí 
by mělo být při převedení v rámci
společnosti zajištěno rovné zacházení.
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
ustanovením zajišťujícím rovné zacházení 
v rámci vnitrostátního práva, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Aniž jsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, jež poskytují lepší 
sociální zabezpečení, měla by tato 
směrnice vytvořit mechanismus, který 
zajistí účinné sociální zabezpečení během 
pobytu, a mechanismy pro případný vývoz 
nabitých práv.

Jakýmkoli omezením rovného zacházení 
v oblasti sociálního zabezpečení v rámci 
této směrnice by neměla být dotčena práva 
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 nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti¹.
____________
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¹Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva. Tato 
směrnice by neměla udělovat více práv nad 
rámec těch, které jsou již stanoveny ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Členské státy mohou omezit 
rovné zacházení, pokud je osoba
převedená v rámci společnosti chráněna 
jako subjekt odvětví sociálního 
zabezpečení v zemi původu nebo jiným 
způsobem a pokud může být dotčená 
osoba podle právních předpisů členského 
státu vyjmuta z právních předpisů 
hostitelského členského státu. Vzhledem
k tomu, že touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení dvoustranných dohod, práva 
sociálního zabezpečení, která má 
k dispozici státní příslušník třetí země 
převedený v rámci společnosti na základě 
dvoustranné dohody uzavřené s členským 
státem, jenž tohoto státního příslušníka 
přijal, a jeho zemí původu, mohou být 
posílena ve srovnání s právy sociálního 
zabezpečení, která by byla osobě 
převáděné v rámci společnosti poskytnuta 
podle vnitrostátního práva. Tato směrnice 
by neměla udělovat více práv nad rámec 
těch, které jsou již stanoveny ve stávajících 
právních předpisech Unie v oblasti 
sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, 
že touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení dvoustranných dohod, práva 
sociálního zabezpečení, která má 
k dispozici státní příslušník třetí země 
převedený v rámci společnosti na základě 
dvoustranné dohody uzavřené s členským 
státem, jenž tohoto státního příslušníka 
přijal, a jeho zemí původu, mohou být 
posílena ve srovnání s právy sociálního 
zabezpečení, která by byla osobě 
převáděné v rámci společnosti poskytnuta 
podle vnitrostátního práva. Tato směrnice 
by neměla udělovat více práv nad rámec 
těch, které jsou již stanoveny ve stávajících 
právních předpisech Unie v oblasti 
sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené v 
čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva. Tato 
směrnice by neměla udělovat více práv nad 
rámec těch, které jsou již stanoveny ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva. Tato 
směrnice by neměla udělovat více práv nad 
rámec těch, které jsou již stanoveny ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.

(23) V rámci vnitrostátního práva by mělo 
být zajištěno rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k tomu, že touto 
směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
dvoustranných dohod, práva sociálního 
zabezpečení, která má k dispozici státní 
příslušník třetí země převedený v rámci 
společnosti na základě dvoustranné dohody 
uzavřené s členským státem, jenž tohoto 
státního příslušníka přijal, a jeho zemí 
původu, mohou být posílena ve srovnání 
s právy sociálního zabezpečení, která by 
byla osobě převáděné v rámci společnosti 
poskytnuta podle vnitrostátního práva. Tato 
směrnice by neměla udělovat více práv nad 
rámec těch, které jsou již stanoveny ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mají 
přeshraniční zájmy mezi členskými státy.
Ustanovení této směrnice by se neměla 
uplatnit na situace, kdy se na vyslaného 
pracovníka vztahují právní předpisy třetí 
země v oblasti sociálního zabezpečení 
nebo v případě, že tento pracovník platí 
odvody v třetí zemi.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem je zabránit situacím, kdy se na pracovníka vztahují dva právní systémy a kdy tento 
pracovník platí odvody jak v členském státě, tak ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie.

(27) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie
a relevantními úmluvami MOP, jako jsou 
úmluva č. 102 o minimálních standardech 
sociálního zabezpečení, úmluva č. 118 
o rovnosti nakládání (sociální 
zabezpečení) a úmluvy č. 143 a 97 
o migrujících pracovnících.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Členské státy by měly co nejdříve 
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 66
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Bez ohledu na to, jaké právo se 
použije na zaměstnanecký poměr, by měly 
být uplatňovány alespoň právní a správní 
předpisy místa výkonu práce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Uplatňováním této směrnice by 
neměly být 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

Pozměňovací návrh 68
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí a jejich rodinných 
příslušníků na území členských států na 
dobu delší než tři měsíce za účelem 
převedení v rámci společnosti;

a) podmínky vstupu a pobytu pracovníků, 
kteří jsou státními příslušníky třetích 
zemí, a jejich rodinných příslušníků na 
území členských států na dobu kratší než 
tři měsíce za účelem převedení v rámci 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí a jejich rodinných 
příslušníků na území členských států na 
dobu delší než tři měsíce za účelem 
převedení v rámci společnosti;

a) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí a jejich rodinných 
příslušníků na území členských států za 
účelem převedení v rámci společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí uvedených 
v písmenu a) na dobu delší než tři měsíce 
na území jiného členského státu, než je 
stát, který jako první vydal státnímu 
příslušníkovi třetí země povolení k pobytu 
podle této směrnice.

b) podmínky vstupu a pobytu pracovníků, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí 
uvedených v písmenu a) na dobu delší než 
tři měsíce na území jiného členského státu, 
než je stát, který jako první vydal 
pracovníkovi, který je státním 
příslušníkem třetí země, povolení k pobytu 
podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí uvedených 
v písmenu a) na dobu delší než tři měsíce
na území jiného členského státu, než je 
stát, který jako první vydal státnímu 
příslušníkovi třetí země povolení k pobytu 

b) podmínky vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí uvedených 
v písmenu a) na území jiného členského 
státu, než je stát, který jako první vydal 
státnímu příslušníkovi třetí země povolení 
k pobytu podle této směrnice.
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podle této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se uplatní na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří pobývají 
mimo území členského státu a žádají 
o přijetí na území členského státu na 
základě převedení v rámci společnosti.

1. Tato směrnice se uplatní na pracovníků, 
kteří jsou státními příslušníky třetích 
zemí, kteří žádají o přijetí na území 
členského státu na základě převedení 
v rámci společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) státní příslušníky třetích zemí, kteří 
vykonávají činnosti jménem podniku 
usazeného v jiném členském státě v rámci 
poskytování služeb ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
včetně pracovníků vyslaných podnikem 
usazeným v členském státě v rámci 
poskytování služeb podle směrnice 
96/71/ES.

c) státní příslušníky třetích zemí vyslané
podnikem usazeným v členském státě 
v rámci poskytování služeb, na něž se 
vztahuje směrnice 96/71/ES.

Or. en

Odůvodnění

Určení, jaký právní předpis se vztahuje na dotčenou osobu, musí být velmi jasné.
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Pozměňovací návrh 74
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) státní příslušníky třetích zemí, kteří 
vykonávají činnosti jménem podniku 
usazeného v jiném členském státě v rámci 
poskytování služeb ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
včetně pracovníků vyslaných podnikem 
usazeným v členském státě v rámci 
poskytování služeb podle směrnice 
96/71/ES.

c) státní příslušníky třetích zemí, kteří 
vykonávají činnosti jménem podniku 
usazeného v jiném členském státě v rámci 
poskytování služeb ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
včetně pracovníků vyslaných podnikem 
usazeným v členském státě v rámci 
poskytování služeb podle směrnice 
96/71/ES. Směrnice o vysílání pracovníků 
(96/71/ES) se však plně použije na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří vykonávají 
stavební a řemeslné činnosti, včetně 
souvisejících hospodářských činností 
podle kódů F, N81.21 a N81.22 NACE.
Na tato odvětví NACE se tato směrnice 
nepoužije.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) státní příslušníky třetích zemí, kteří 
vykonávají činnost jako pracovníci 
zaměstnaní dočasně prostřednictvím 
agentury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) státní příslušníky třetích zemí, kteří 
vykonávají činnost jako pracovníci 
zaměstnaní dočasně prostřednictvím 
agentury pro nezávislou dočasnou 
agenturu nebo pro dočasnou agenturu 
v rámci společnosti nebo skupiny 
podniků. 

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) státní příslušníky třetích zemí 
s dočasnou smlouvou s vysílajícím 
podnikem.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
stavební činnost, včetně souvisejících 
hospodářských činností (kódy 45.1 až 45.4 
NACE Rev. 1.1; činnosti uvedené 
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v příloze směrnice 96/71/ES).

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nepoužije na 
stavební činnosti uvedené v příloze 3 
směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou se souhlasem 
sociálních partnerů omezit působnost 
směrnice pro určitá odvětví a dílčí odvětví 
činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ b) „převedením v rámci společnosti“ 
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dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území;

dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území, pro účely výkonu 
zaměstnání nebo odborné přípravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území;

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území, a to na základě nové 
pracovní smlouvy uzavřené s tímto 
subjektem;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka
třetí země z podniku usazeného mimo 
území členského státu, na který je státní 

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení pracovníka, který je 
státním příslušníkem třetí země, z podniku 
usazeného mimo území členského státu, na 
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příslušník třetí země vázán pracovní 
smlouvou, do subjektu patřícího k podniku 
nebo do stejné skupiny podniků, která je 
usazena na tomto území;

který je pracovník, který je státním 
příslušníkem třetí země, vázán pracovní 
smlouvou, jež byla uzavřena nejméně 
jeden rok před převedením, do subjektu 
patřícího k podniku nebo do stejné skupiny 
podniků, která je usazena na tomto území;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území;

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území; trvalé převedení je 
zakázáno;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou nebo 
je v něm zaměstnán jinou formou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
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tomto území; stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území;

Or. pl

Odůvodnění

Definice převedení v rámci společnosti navržená v článku 3 se vztahuje pouze na občana třetí 
země, který je na subjekt patřící k podniku vázán pracovní smlouvou. To by vyloučilo možnost 
převést pracovníka vykonávajícího činnost na základě jiného druhu pracovního poměru 
platného v třetí zemi.

Pozměňovací návrh 86
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země z podniku usazeného mimo území 
členského státu, na který je státní příslušník 
třetí země vázán pracovní smlouvou, do 
subjektu patřícího k podniku nebo do 
stejné skupiny podniků, která je usazena na 
tomto území;

b) „převedením v rámci společnosti“ 
dočasné převedení státního příslušníka třetí 
země, který není rezidentem některého 
z členských států, z podniku usazeného 
mimo území členského státu, na který je 
státní příslušník třetí země vázán pracovní 
smlouvou, do subjektu patřícího k podniku 
nebo do stejné skupiny podniků, která je 
usazena na tomto území; cílem tohoto 
převedení je pokrytí situací, jež se 
podobají situacím uvedeným v čl. 1 odst. 3 
písm. b) směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „osobou převedenou v rámci 
společnosti“ každý státní příslušník třetí 

c) „osobou převedenou v rámci 
společnosti“ každý státní příslušník třetí 
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země, který byl převeden v rámci 
společnosti;

země, který není rezidentem některého 
z členských států a který byl převeden 
v rámci společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „osobou převedenou v rámci 
společnosti“ každý státní příslušník třetí 
země, který byl převeden v rámci 
společnosti;

c) „osobou převedenou v rámci 
společnosti“ každý pracovník, který je 
státním příslušníkem třetí země, který byl 
převeden v rámci společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především vykonává 
řídicí funkce a na její činnost obecně 
dohlíží nebo tuto osobu řídí především 
správní rada nebo akcionáři podniku nebo 
rovnocenný orgán.
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Or. de

Pozměňovací návrh 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí 
vedení hostitelského subjektu a na její 
činnost obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, na jejíž činnost obecně 
dohlíží nebo tuto osobu řídí především 
správní rada nebo akcionáři podniku nebo 
rovnocenný orgán. Tato pozice zahrnuje: 
řízení hostitelského subjektu nebo odboru 
či oddělení hostitelského subjektu, dohled 
nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími 
dohledové, profesní nebo řídící činnosti 
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zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

a jejich kontrola, včetně pravomoci nabírat 
nebo propouštět zaměstnance nebo 
doporučit jejich nábor, propuštění nebo 
jiná personální opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola;

Or. en

Odůvodnění

Definici manažerů je třeba vyjasnit a omezit na osoby s vysokou kvalifikací, které mají 
zvláštní dovednosti a jejichž osobní schopnosti jsou nezbytné pro řádný výkon specifických 
činností společnosti v hostitelské zemi. To znamená, že kritériem pro přijetí musí být 
kvalifikace a místo výkonu práce v rámci společnosti, a nikoli plat. Vyčerpávající seznam, 
který lze pojímat zahrnujícím nebo vylučujícím způsobem, situaci neobjasňuje.
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Pozměňovací návrh 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu, nebo jakákoli 
osoba řídící týmy a/nebo projekty 
zásadního významu pro hostitelský 
subjekt a na její činnost obecně dohlíží 
nebo tuto osobu řídí především správní 
rada nebo akcionáři podniku nebo 
rovnocenný orgán. Tato pozice zahrnuje: 
řízení hostitelského subjektu nebo odboru 
či oddělení hostitelského subjektu, dohled 
nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími 
dohledové, profesní nebo řídící činnosti 
a jejich kontrola, včetně pravomoci nabírat 
nebo propouštět zaměstnance nebo 
doporučit jejich nábor, propuštění nebo 
jiná personální opatření;

Or. pl

Odůvodnění

Navrhovaná definice „manažera“ zužuje použití směrnice na hlavní vedení a vylučuje ze své 
působnosti manažery projektů a týmů. Při zjišťování vhodnosti převádění pracovníků by tato 
definice byla překážkou pro neomezené uplatňování směrnice.

Pozměňovací návrh 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici v rámci struktury podniku, 
která především řídí vedení hostitelského 
subjektu a na její činnost obecně dohlíží 
nebo tuto osobu řídí především správní 
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podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

rada nebo akcionáři podniku nebo 
rovnocenný orgán. Tato pozice zahrnuje: 
řízení hostitelského subjektu nebo odboru 
či oddělení hostitelského subjektu, 
odpovědnost za dohled nad konkrétním 
významných projektem, dohled nad 
dalšími zaměstnanci vykonávajícími 
dohledové, profesní nebo řídící činnosti 
a jejich kontrola, včetně pravomoci nabírat 
nebo propouštět zaměstnance nebo 
doporučit jejich nábor, propuštění nebo 
jiná personální opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 95
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „manažerem“ každá osoba pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

e) „manažerem“ každý pracovník 
s kvalifikací odpovídající alespoň úrovni 7 
Evropského rámce kvalifikací pracující ve 
vedoucí pozici, která především řídí vedení 
hostitelského subjektu a na její činnost 
obecně dohlíží nebo tuto osobu řídí 
především správní rada nebo akcionáři 
podniku nebo rovnocenný orgán. Tato 
pozice zahrnuje: řízení hostitelského 
subjektu nebo odboru či oddělení 
hostitelského subjektu, dohled nad dalšími 
zaměstnanci vykonávajícími dohledové, 
profesní nebo řídící činnosti a jejich 
kontrola, včetně pravomoci nabírat nebo 
propouštět zaměstnance nebo doporučit 
jejich nábor, propuštění nebo jiná 
personální opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež je 
převedena na pracovní místo vyžadující 
vysokou kvalifikaci a má vyšší odbornou 
kvalifikaci a vědomosti na pokročilé 
úrovni, dlouhodobou odbornost 
a specifické znalosti, které jsou zásadní 
nebo důležité pro specifickou činnost 
hostitelského subjektu;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
znalosti, které jsou specifické a zásadní pro 
hostitelský subjekt, a jež je – pokud možno 
– držitelem osvědčení o vysoké úrovni
dosažené kvalifikace, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež je 
převáděna za účelem výkonu vysoce 
kvalifikovaného pracovního místa a jež 
má specifické znalosti, které jsou zásadní
pro hostitelský subjekt, a jež má vysokou
úroveň dosažené kvalifikace, jež odpovídá 
typu práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou specifické 
pro hostitelský subjekt, přičemž se neberou 
do úvahy pouze znalosti specifické pro 
hostitelský subjekt, ale také vysoká úroveň 
dosažené kvalifikace této osoby, jež 
odpovídá typu práce nebo obchodu, které 
vyžadují specifické znalosti;

Or. pl

Odůvodnění

Navrhovaná definice vyvolává pochybnosti, pokud jde o to, zda jsou kvalifikace a dovednosti 
uznány jako znalosti zásadní pro hostitelský subjekt. Výklady se zde mohou lišit. Tato definice 
by omezila převádění osob s technickými znalostmi a vyloučila pracovníky, jež mají jiné 
kvalifikace, které by za určitých okolností mohly být pro hostitelský subjekt relevantní.
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Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každý pracovník 
s kvalifikací odpovídající alespoň úrovni 5 
Evropského rámce kvalifikací, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené 
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní pro 
hostitelský subjekt, přičemž se neberou do 
úvahy pouze znalosti specifické pro 
hostitelský subjekt, ale také vysoká úroveň 
dosažené kvalifikace této osoby, jež 
odpovídá typu práce nebo obchodu, které 
vyžadují specifické technické znalosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Thomas Mann
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Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysoká úroveň dosažené
kvalifikace této osoby, jež odpovídá typu 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické technické znalosti;

f) „specialistou“ každá osoba, jež má 
neobvyklé znalosti, které jsou zásadní 
a specifické pro hostitelský subjekt, 
přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro hostitelský subjekt, 
ale také vysokoškolská kvalifikace této 
osoby, jež odpovídá typu práce nebo 
obchodu, které vyžadují specifické
technické znalosti; u specialisty se 
vysokoškolskou kvalifikací rozumí 
jakýkoli akademický titul, diplom nebo 
jiné osvědčení vydané příslušným 
orgánem; vysokoškolská kvalifikace musí 
být získána po dokončení alespoň tříletého 
vysokoškolského programu na oficiálně 
uznané vysokoškolské instituci; kromě 
toho je pro vysokoškolskou kvalifikaci 
nutné požadovat alespoň pětiletou 
relevantní profesní zkušenost na úrovni 
odpovídající vysokoškolské kvalifikaci; 
příjmy specialisty musí po dobu převedení 
dosahovat nejméně obvyklé úrovně 
průměrné hrubé mzdy v příslušném 
odvětví v zemi přidělení; v případě 
převedení do jiné země platí toto pravidlo 
rovněž pro tuto jinou zemi; základem pro 
výpočet příjmu je průměrná hrubá mzda 
za rok předcházející převedení, zjištěná 
příslušnými vnitrostátními orgány; není-li 
její výše dosud známa, lze jako základ 
použít relevantní příjem za rok 
předcházející tomuto roku.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici 
ve společnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici 
ve společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 105
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to
v rámci přípravy na manažerskou pozici 
ve společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to za 
účelem následného výkonu vysoce 
kvalifikované práce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 106
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každý 
pracovník s vysokoškolskou kvalifikací
odpovídající alespoň úrovni 5 Evropského 
rámce kvalifikací a dohodou o stáži 
zahrnující popis jejího programu a délku 
trvání, jenž byl převeden za účelem 
obohacení svých znalostí a zkušeností ve 
společnosti, a to v rámci přípravy na 
manažerskou pozici ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
teoretických znalostí a zkušeností ve 
společnosti nebo instituci, a to v rámci 
přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
na základě úplatného smluvního vztahu 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti;

g) „absolventem-stážistou“ každá osoba 
s vysokoškolskou kvalifikací, jež byla 
převedena za účelem obohacení svých 
znalostí a zkušeností ve společnosti, a to 
v rámci přípravy na manažerskou pozici ve 
společnosti; absolventi-stážisté nejsou 
zaměstnanci s povinnými odvody na 
sociální zabezpečení; členské státy zajistí, 
aby zaměstnavatelé nezneužívali stážisty 
k plnění povinností běžných zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „zaměstnáním vyžadujícím vysokou 
kvalifikaci“ zaměstnání, které:
– vyžaduje neobvyklé znalosti, které jsou 
zásadní a specifické pro hostitelský 
subjekt
– je placené; a
– zaručuje náležité pracovní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Revidovaný soubor definic je zapotřebí k objasnění cílů směrnice. Z tohoto důvodu by do 
směrnice měla být vložena již kodifikovaná a fungující evropská definice zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci, aby se zajistilo, že osoby převáděné v rámci společnosti 
budou zaměstnávány za podmínek stanovených v této směrnici.  Tato definice byla převzata ze 
směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 
(směrnice o modré kartě).

Pozměňovací návrh 111
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „skupinou podniků“ pro účely této 
směrnice dva nebo více podniků, které jsou 
podle vnitrostátního práva považovány za 
propojené jedním z těchto způsobů: podnik 
v přímém nebo nepřímém vztahu k jinému 
podniku: drží většinu upsaného základního 
kapitálu podniku nebo kontroluje většinu 
hlasovacích práv spojených s podíly 
vydanými podnikem nebo může jmenovat 
více než polovinu členů správních, řídících 
nebo dozorčích orgánů podniku;

l) „skupinou podniků“ pro účely této 
směrnice dva nebo více podniků, které jsou 
podle vnitrostátního práva považovány za 
propojené jedním z těchto způsobů: podnik 
v přímém nebo nepřímém vztahu k jinému 
podniku: drží většinu upsaného základního 
kapitálu podniku nebo kontroluje většinu 
hlasovacích práv spojených s podíly 
vydanými podnikem nebo může jmenovat 
více než polovinu členů správních, řídících 
nebo dozorčích orgánů podniku; pro účely 
této směrnice se podnik považuje za 
propojený také tehdy, pokud jeden podnik 
může na základě smlouvy vykonávat 
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dominantní vliv na jiný podnik nebo 
pokud existuje smluvně dohodnutá 
jednotná řídicí struktura;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „všeobecně použitelnou kolektivní 
smlouvou“ kolektivní smlouva, kterou 
musí dodržovat všechny podniky v dané 
zeměpisné oblasti a v rámci daného 
povolání či odvětví. Neexistuje-li systém, 
na jehož základě by bylo možné prohlásit 
všeobecnou použitelnost kolektivní 
smlouvy, členské státy mohou vycházet 
z kolektivních smluv, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních smluv, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců 
na vnitrostátní úrovni a které se uplatňují 
na celém území daného státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „všeobecně použitelnou kolektivní 
smlouvou“ kolektivní smlouva, kterou 

vypouští se
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musí dodržovat všechny podniky v dané 
zeměpisné oblasti a v rámci daného 
povolání či odvětví. Neexistuje-li systém, 
na jehož základě by bylo možné prohlásit 
všeobecnou použitelnost kolektivní 
smlouvy, členské státy mohou vycházet 
z kolektivních smluv, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních smluv, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců 
na vnitrostátní úrovni a které se uplatňují 
na celém území daného státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „všeobecně použitelnou kolektivní 
smlouvou“ kolektivní smlouva, kterou 
musí dodržovat všechny podniky v dané 
zeměpisné oblasti a v rámci daného 
povolání či odvětví. Neexistuje-li systém, 
na jehož základě by bylo možné prohlásit 
všeobecnou použitelnost kolektivní 
smlouvy, členské státy mohou vycházet 
z kolektivních smluv, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních smluv, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců 
na vnitrostátní úrovni a které se uplatňují 
na celém území daného státu.

n) „kolektivní smlouvou“ všechny druhy 
kolektivních smluv, jež byly uzavřeny na 
jakékoli úrovni, včetně úrovně podniků, 
a jež jsou uplatňovány v podniku, 
k němuž byl specialita nebo manažer 
převeden.

Or. de
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Pozměňovací návrh 115
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo ponechat 
v platnosti příznivější ustanovení pro 
osoby, na které se tato směrnice vztahuje, 
pokud jde o čl. 3 písm. i) a články 12, 14 
a 15.

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo ponechat 
v platnosti příznivější ustanovení pro 
osoby, na které se tato směrnice vztahuje, 
pokud jde o čl. 3 písm. i), čl. 11 odst. 2
a články 12, 14 a 15.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z oblasti působnosti této směrnice mohou 
být vyjmuta konkrétné odvětví, pokud se 
sociální partneři v předmětném odvětví 
dohodnou na odpovídající žádosti v rámci 
oficiálního sociálního dialogu.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byl dotčen článek 10, každý státní 
příslušník třetí země, který žádá o přijetí 

Aniž by byl dotčen článek 10, každý státní 
příslušník třetí země, který žádá o přijetí 
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podle podmínek této směrnice: podle podmínek této směrnice, a/nebo jeho 
zaměstnavatel:

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží doklady o zaměstnání v rámci 
stejné skupiny podniků po dobu nejméně 
12 měsíců bezprostředně předcházejících 
datu převedení v rámci společnosti, pokud 
to vyžadují vnitrostátní předpisy, a že po 
splnění svého úkolu bude schopen nebo 
schopna přejít zpět do subjektu patřícího 
do této skupiny podniků a usazeného ve 
třetí zemi;

b) předloží pracovní smlouvu dokládající
zaměstnání v rámci stejné skupiny podniků 
po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně 
předcházejících datu převedení v rámci 
společnosti a platnou i po splnění svého 
úkolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží doklady o zaměstnání v rámci 
stejné skupiny podniků po dobu nejméně 
12 měsíců bezprostředně předcházejících 
datu převedení v rámci společnosti, pokud 
to vyžadují vnitrostátní předpisy, a že po 
splnění svého úkolu bude schopen nebo 
schopna přejít zpět do subjektu patřícího 
do této skupiny podniků a usazeného ve 
třetí zemi;

b) předloží doklady o zaměstnání v rámci 
stejné skupiny podniků po dobu nejméně 
šesti měsíců bezprostředně předcházejících 
datu převedení v rámci společnosti 
v případě manažerů a specialistů a tří 
měsíců bezprostředně předcházejících 
datu převedení v rámci společnosti
v případě stážistů, pokud to vyžadují 
vnitrostátní předpisy, a že po splnění svého 
úkolu bude schopen nebo schopna přejít 
zpět do subjektu patřícího do této skupiny 
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podniků a usazeného ve třetí zemi;

Or. pl

Odůvodnění

Ve světě rychle se měnících podmínek je období 12 měsíců příliš dlouhé a mohlo by výrazně 
omezit působnost směrnice. Navrhuje se proto zkrácení požadované doby zaměstnání před 
převedením na šest měsíců u manažerů a specialistů a tři měsíce u stážistů. 

Pozměňovací návrh 120
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží doklady o zaměstnání v rámci 
stejné skupiny podniků po dobu nejméně 
12 měsíců bezprostředně předcházejících 
datu převedení v rámci společnosti, pokud 
to vyžadují vnitrostátní předpisy, a že po 
splnění svého úkolu bude schopen nebo 
schopna přejít zpět do subjektu patřícího 
do této skupiny podniků a usazeného ve 
třetí zemi;

b) předloží doklady o zaměstnání v rámci 
stejné skupiny podniků po dobu nejméně 
šest měsíců (manažeři a specialisté) nebo 
tří měsíců (absolventi-stážisté)
bezprostředně předcházejících datu 
převedení v rámci společnosti, pokud to 
vyžadují vnitrostátní předpisy, a že po 
splnění svého úkolu bude schopen nebo 
schopna přejít zpět do subjektu patřícího 
do této skupiny podniků a usazeného ve 
třetí zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) dokladů, že v hostitelském subjektu 
nebo subjektech v příslušném členském 
státu zastává pozici výlučně zahrnující 
plnění specializovaných úkolů,
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Or. da

Odůvodnění

Je zásadní, aby směrnice neskýtala prostor pro zneužívání, kdy by podniky využívaly směrnici 
k plnění obecných provozních úkolů.

Pozměňovací návrh 122
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) výši platu, jež bude vyplácen po dobu 
převedení,

iii) výši platu, jež bude vyplácen po dobu 
převedení, včetně odměny za přesčasy, 
zaměstnaneckých výhod, bonusů 
a věcného plnění,

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předloží doklady, že má profesní 
kvalifikaci, která je zapotřebí v členském 
státě, kde byl přijat na pozici manažera, 
specialisty nebo absolventa-stážisty, tj. 
požadovanou vysokoškolskou kvalifikaci;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předloží doklady, že má profesní 
kvalifikaci, která je zapotřebí v členském 
státě, kde byl přijat na pozici manažera,
specialisty nebo absolventa-stážisty, tj. 
požadovanou vysokoškolskou kvalifikaci;

d) předloží doklady, že má profesní 
kvalifikaci pro pozici manažera,
specialisty;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předloží doklady, že má profesní 
kvalifikaci, která je zapotřebí v členském 
státě, kde byl přijat na pozici manažera, 
specialisty nebo absolventa-stážisty, tj. 
požadovanou vysokoškolskou kvalifikaci;

d) předloží doklady, že má profesní nebo 
vysokoškolskou kvalifikaci, která je 
zapotřebí v členském státě, kde byl přijat 
na pozici manažera, specialisty nebo, 
u absolventa-stážisty, odbornou 
kvalifikaci a odpovídající odbornou praxi 
nebo požadovanou vysokoškolskou 
kvalifikaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předloží doklady, že má profesní
kvalifikaci, která je zapotřebí v členském 
státě, kde byl přijat na pozici manažera,
specialisty nebo absolventa-stážisty, tj. 
požadovanou vysokoškolskou kvalifikaci;

d) předloží doklady, že má vysokoškolskou
kvalifikaci, která je zapotřebí pro druh 
práce nebo obchodu, které vyžadují 
specifické znalosti na pozici manažera
nebo specialisty;  u specialisty se 
vysokoškolskou kvalifikací rozumí 
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jakýkoli akademický titul, diplom nebo 
jiné osvědčení vydané příslušným 
orgánem; vysokoškolská kvalifikace musí 
být získána po dokončení alespoň tříletého 
vysokoškolského programu na oficiálně 
uznané vysokoškolské instituci; kromě 
toho je pro vysokoškolskou kvalifikaci 
nutné požadovat alespoň pětiletou 
relevantní profesní zkušenost na úrovni 
odpovídající vysokoškolské kvalifikaci; 
příjmy specialisty musí mít po dobu 
převedení dosahovat nejméně obvyklé 
úrovně průměrné hrubé mzdy 
v příslušném odvětví v zemi přidělení; 
v případě převedení do jiné země platí toto 
pravidlo rovněž pro tuto jinou zemi; 
základem pro výpočet příjmu je průměrná 
hrubá mzda za rok předcházející 
převedení, zjištěná příslušnými 
vnitrostátními orgány; není-li její výše 
dosud známa, lze jako základ použít 
relevantní příjem za rok předcházející 
tomuto roku;
Absolvent předloží doklady o své 
vysokoškolské kvalifikaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předloží doklady o tom, že splňuje 
podmínky, které pro občany Unie 
vyplývají z vnitrostátních právních 
předpisů a upravují regulované povolání, 
které bude převáděná osoba vykonávat;

e) předloží doklady o tom, že splňuje 
podmínky, které pro občany Unie 
vyplývají z vnitrostátních právních 
předpisů a upravují regulované povolání, 
které bude převáděná osoba vykonávat, 
a jež stanoví směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací¹;
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____________
¹Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) aniž jsou dotčeny stávající dvoustranné 
dohody, předloží doklad o tom, že sjednal 
nemocenské pojištění na všechna rizika, 
proti nimž jsou běžně pojištěni státní 
příslušníci dotyčného členského státu, nebo 
o něj požádal, je-li tak uvedeno ve 
vnitrostátních právních předpisech, a to na 
období, během nichž nebudou v souvislosti 
s pracovní smlouvou či z důvodu pracovní 
smlouvy taková pojistná krytí ani 
odpovídající nároky na dávky přiznány;

g) aniž jsou dotčeny stávající dvoustranné 
dohody a bez ohledu na ustanovení čl. 14 
odst. 2 písm. e) o nemocenských dávkách, 
předloží doklad o tom, že sjednal 
nemocenské pojištění na všechna rizika, 
proti nimž jsou běžně pojištěni státní 
příslušníci dotyčného členského státu, nebo 
o něj požádal, je-li tak uvedeno ve 
vnitrostátních právních předpisech, a to na 
období, během nichž nebudou v souvislosti 
s pracovní smlouvou či z důvodu pracovní 
smlouvy taková pojistná krytí ani 
odpovídající nároky na dávky přiznány;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o výši platu poskytovaného 
v průběhu převedení, členské státy 
požadují splnění všech podmínek 
stanovených v právních nebo správních 
předpisech anebo všeobecně použitelných 
kolektivních smlouvách, jež se uplatňují 
na vyslané pracovníky v podobné situaci 

vypouští se
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a v příslušných oborech povolání.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o výši platu poskytovaného
v průběhu převedení, členské státy 
požadují splnění všech podmínek 
stanovených v právních nebo správních 
předpisech anebo všeobecně použitelných
kolektivních smlouvách, jež se uplatňují 
na vyslané pracovníky v podobné situaci 
a v příslušných oborech povolání.

Pokud jde o pracovní podmínky, včetně 
zaměstnaneckých výhod a odměny
poskytované v průběhu převedení, členské 
státy požadují, aby byly v místě výkonu 
práce splněny všechny podmínky 
stanovené v právních nebo správních 
předpisech anebo kolektivních smlouvách, 
ve srovnatelné situaci a v příslušných 
oborech povolání.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise porušuje zásadu stejné odměny za stejnou práci a čl. 15 odst. 3 Listiny 
základních práv.

Pozměňovací návrh 131
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o výši platu poskytovaného 
v průběhu převedení, členské státy 
požadují splnění všech podmínek 
stanovených v právních nebo správních 
předpisech anebo všeobecně použitelných 
kolektivních smlouvách, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky v podobné situaci

Pokud jde o výši platu poskytovaného 
v průběhu převedení, členské státy 
požadují splnění všech podmínek 
stanovených v právních nebo správních 
předpisech anebo všeobecně použitelných 
kolektivních smlouvách, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky v podobné situaci 
a v příslušných oborech povolání. Zvláštní 
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a v příslušných oborech povolání. pozornost je nutné věnovat souladu se 
směrnicí 96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neexistence systému, který by 
stanovoval všeobecnou použitelnost 
kolektivních dohod, členské státy mohou, 
pokud se tak rozhodnou, vycházet 
z kolektivních dohod, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních dohod, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace práce na 
vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistuje-li systém, na jehož základě by 
bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, členské 
státy mohou, pokud se tak rozhodnou, 
vycházet z kolektivních smluv, jež jsou 
obecně použitelné na všechny obdobné 

Neexistuje-li systém, na jehož základě by 
bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, členské 
státy mohou, pokud se tak rozhodnou, 
vycházet z kolektivních smluv, jež jsou 
obecně použitelné v souladu s právními 
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podniky v dané zeměpisné oblasti 
a v rámci daného povolání či odvětví, 
a/nebo z kolektivních smluv, které 
uzavřely nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců 
na vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu;

předpisy a tradicí členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neexistence systému, který by 
stanovoval všeobecnou použitelnost 
kolektivních dohod, členské státy mohou, 
pokud se tak rozhodnou, vycházet 
z kolektivních dohod, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních dohod, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace práce na 
vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

V případě neexistence systému, který by 
stanovoval všeobecnou použitelnost 
kolektivních dohod, členské státy mohou, 
pokud se tak rozhodnou, vycházet 
z vnitrostátní ustanovení a praxe.

Or. nl

Pozměňovací návrh 135
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každá změna, která má dopad na 
podmínky pro přijetí uvedené v tomto 
článku, se oznámí příslušným orgánům 
dotyčného členského státu.

5. Každá změna během pobytu, která má 
dopad na podmínky pro přijetí uvedené 
v tomto článku, se oznámí příslušným 
orgánům dotyčného členského státu a musí 
být v souladu s čl. 5 odst. 1 až 4 a článkem 
14.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy žádost zamítnou, pokud 
nejsou splněny podmínky uvedené 
v článku 5 a pokud předložené doklady 
byly získány podvodně, byly padělány či 
pozměněny.

1. Členské státy žádost zamítnou, pokud 
nejsou splněny podmínky uvedené 
v článku 5 a pokud se prokáže, že 
předložené doklady byly získány 
podvodně, byly padělány či pozměněny.

Or. lt

Pozměňovací návrh 137
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zamítnou žádost, jestliže 
byly vůči zaměstnavateli nebo 
hostitelskému subjektu uplatněny sankce 
podle vnitrostátního práva za nenahlášenou 
práci a/nebo nezákonné zaměstnávání.

2. Členské státy zamítnou žádost, jestliže 
byly vůči zaměstnavateli nebo 
hostitelskému subjektu v roce 
bezprostředně předcházejícím předložení 
žádosti opakovaně uplatněny sankce podle 
vnitrostátního práva za nenahlášenou práci 
a/nebo nezákonné zaměstnávání.
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Or. de

Pozměňovací návrh 138
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou žádost zamítnout 
z důvodu počtu státních příslušníků 
třetích zemí, kteří byli na jejich území 
přijati.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 139
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud nejsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 5 a 14 nebo již 
nejsou splněny

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce Sankce a kontroly

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou stanovit další 
sankce, jako je: a) zbavení oprávnění 
pobírat veřejné výhody nebo podpory; b) 
vyloučení z účasti na veřejných zakázkách 
na období až pěti let; c) dočasný nebo 
trvalý zákaz provozování zemědělské, 
výrobní nebo obchodní činnosti; d) 
uložení soudního dohledu nebo e) soudem 
nařízená likvidace.
V případě porušení povinnosti ze strany 
zaměstnavatele, pokud jde o odměňování, 
daně a příspěvky na sociální zabezpečení, 
zajistí členské státy, aby takový 
zaměstnavatel zaplatil: a) veškerou 
neproplacenou odměnu státnímu 
příslušníkovi třetí země dlužnou na 
základě převedení v rámci společnosti; b) 
veškeré neodvedené daně a příspěvky na 
sociální zabezpečení, včetně příslušných 
správních pokut. Členské státy stanoví 
účinné mechanismy pomocí nichž bude 
moci státní příslušník třetích zemí podat 
stížnost na svého zaměstnavatele přímo 
nebo prostřednictvím třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k informacím Právo na informace
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k informacím Přístup k informacím
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zpřístupnily informace o vstupu 
a pobytu, včetně práv, a o veškerých 
dokladech potřebných pro žádost.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zpřístupnění informací o podmínkách 
vstupu a pobytu, včetně práv a veškerých 
dokladů potřebných pro žádost o pobyt 
a práci na území členského státu jako 
sezónní pracovník, jakož i práv týkajících 
se pracovních podmínek, sociálního 
zabezpečení a mechanismu vymáhání 
a podávání stížností, a to pro všechny 
žadatele a převedené osoby a pracovníky 
v hostitelské zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádost se předkládá orgánům členského 
státu, na jehož území má být osoba 
převedena.

(Netýká se českého znění.)

Or. lt

Pozměňovací návrh 145
Heinz K. Becker
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádost se předkládá orgánům členského 
státu, na jehož území má být osoba 
převedena.

3. Žádost se předkládá orgánům členského 
státu, na jehož území má být osoba 
převedena. Není-li možné předem stanovit,
do které země bude osoba převedena, 
může si žadatel zemi zvolit.

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádost se předkládá orgánům členského 
státu, na jehož území má být osoba 
převedena.

3. Žádost se předkládá orgánům členského 
státu, který je prvním místem zaměstnání 
osoby převedené v rámci společnosti; 
každý přijímající členský stát kontroluje 
splnění podmínek stanovených v článcích 
5 a 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V rubrice „druh povolení“ členské státy 
uvedou „osoba převedená v rámci 
společnosti“ a název dotyčné skupiny 
podniků. Členské státy vydají držiteli 
povolení k pobytu pro osobu převedenou 
v rámci společnosti dodatečný doklad, 

4. V rubrice „druh povolení“ první 
hostitelský členský stát uvede „osoba 
převedená v rámci společnosti“ a název 
dotyčné skupiny podniků. Po té, co každý 
přijímající členský stát provede kontrolu 
v souladu s podmínkami stanovenými 
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v němž je uveden seznam subjektů, které 
mají právo hostit státního příslušníka z třetí 
země, a tyto doklady přezkoumávají, 
pokud se tento seznam změní.

v článcích 5 a 14, vydá první hostitelský 
členský stát držiteli povolení k pobytu pro 
osobu převedenou v rámci společnosti 
dodatečný doklad, v němž je uveden 
seznam subjektů, které mají právo hostit 
státního příslušníka z třetí země, a tyto 
doklady po dohodě se příslušnými 
členskými státy přezkoumává, pokud se 
tento seznam změní.

Or. en

Pozměňovací návrh148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány dotyčného členského 
státu rozhodnou o žádosti o přijetí do 
členského státu podanou osobou, jež má 
být převedena v rámci společnosti, a 
o přezkumu dodatečných dokladů podle 
čl. 11 odst. 4 a rozhodnutí žadateli doručí 
písemně, v souladu s postupy pro 
oznamování vyplývajícími z vnitrostátního 
práva dotyčného členského státu, a to ve 
lhůtě 30 dnů ode dne podání úplné žádosti. 
Ve výjimečných případech složitých 
žádostí, včetně žádostí týkajících se 
hostitelských subjektů v několika 
členských státech, může být konečná lhůta 
prodloužena maximálně o dalších 60 dnů.

1. Příslušné orgány dotyčného členského 
státu rozhodnou o žádosti o přijetí do 
členského státu podanou osobou, jež má 
být převedena v rámci společnosti, a 
o přezkumu dodatečných dokladů podle 
čl. 11 odst. 4 a rozhodnutí žadateli doručí 
písemně, v souladu s postupy pro 
oznamování vyplývajícími z vnitrostátního 
práva dotyčného členského státu, a to ve 
lhůtě 30 dnů ode dne podání úplné žádosti. 
Ve výjimečných případech složitých 
žádostí, včetně žádostí týkajících se 
hostitelských subjektů v několika 
členských státech, může být konečná lhůta 
prodloužena maximálně o dalších 30 dnů.

Or. pl

Odůvodnění

Maximální lhůta pro přijetí rozhodnutí o žádosti o přijetí osoby převáděné v rámci 
společnosti do členského státu v délce 90 dnů je příliš dlouhá a neodůvodněná.
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Pozměňovací návrh 149
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. práva plnit svěřené úkoly v zařízení, 
která náleží klientům subjektů, jež patří do 
skupiny podniků uvedených v dodatečném 
dokumentu podle čl. 11 odst. 4 za 
předpokladu, že je zachován pracovní 
poměr k podniku usazenému v třetí zemi.

4. práva plnit svěřené úkoly v zařízení, 
která náleží klientům a potenciálním 
obchodním partnerům subjektů, jež patří 
do skupiny podniků uvedených 
v dodatečném dokumentu podle čl. 11 
odst. 4 za předpokladu, že je zachován 
pracovní poměr k podniku usazenému 
v třetí zemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 14 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Bez ohledu na to, jaké právo se použije 
na zaměstnanecký poměr, se uplatní 
alespoň právní a správní předpisy místa 
výkonu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít osoby 

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou vůči osobám 
převedeným v rámci společnosti 
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převedené v rámci společnosti právo na: uplatňovány:

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít osoby 
převedené v rámci společnosti právo na:

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou vůči osobám 
převedeným v rámci společnosti 
uplatňována zásada rovného zacházení 
s vnitrostátními zaměstnanci: 

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít osoby 
převedené v rámci společnosti právo na:

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít osoby 
převedené v rámci společnosti právo na 
přinejmenším rovné zacházení jako 
v případě státních příslušníků 
hostitelského členského státu, pokud jde 
o:

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod 
členského státu, do nějž byly podle této 
směrnice přijaty.

pracovní podmínky, jež zajišťují 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany, 
jako směrnice 96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod
členského státu, do nějž byly podle této 
směrnice přijaty.

pracovní podmínky, jež vyplývají
z právních nebo správních předpisů anebo
kolektivních dohod na pracovišti, na něž
byly podle této směrnice přijaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 

pracovní podmínky, jež vyplývají
z právních nebo správních předpisů 
a kolektivních dohod členského státu, do
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nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, do nějž byly podle této směrnice 
přijaty.

nějž byly podle této směrnice přijaty.

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, do nějž byly podle této směrnice 
přijaty.

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo
kolektivních dohod členského státu, do 
nějž byly podle této směrnice přijaty.

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, do nějž byly podle této směrnice 
přijaty.

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, v němž v současnosti pracují 
(zásada místa výkonu práce).

Or. de
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Pozměňovací návrh 159
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, do nějž byly podle této směrnice 
přijaty.

pracovní podmínky, jež se uplatňují na 
vyslané pracovníky nacházející se 
v podobné situaci, jak vyplývá z právních 
nebo správních předpisů anebo všeobecně 
použitelných kolektivních dohod členského 
státu, do nějž byly podle této směrnice 
přijaty, a to se zvláštním ohledem na 
směrnici 96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistuje-li systém, na jehož základě by 
bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, členské 
státy mohou, pokud se tak rozhodnou, 
vycházet z kolektivních smluv, jež jsou 
obecně použitelné na všechny obdobné 
podniky v dané zeměpisné oblasti 
a v rámci daného povolání či odvětví, 
a/nebo z kolektivních smluv, které 
uzavřely nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců 
na vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neexistence systému, který by 
stanovoval všeobecnou použitelnost 
kolektivních dohod, členské státy mohou, 
pokud se tak rozhodnou, vycházet 
z kolektivních dohod, jež jsou obecně 
použitelné na všechny obdobné podniky 
v dané zeměpisné oblasti a v rámci 
daného povolání či odvětví, a/nebo 
z kolektivních dohod, které uzavřely 
nejreprezentativnější organizace 
zaměstnavatelů a organizace práce na 
vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. základní mzdu na úrovni 
přinejmenším srovnatelné s úrovní 
občana Unie vykonávajícího 
v hostitelském členském státě stejné 
povolání či úkol; zaměstnavatel může tuto 
mzdu doplnit příspěvkem, který 
převedenému pracovníkovi umožní 
uhradit výdaje nevyhnutelně spojené 
s převedením.

Or. it
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Pozměňovací návrh 163
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rovné zacházení se státními příslušníky
hostitelského členského státu s ohledem na:

přinejmenším rovné zacházení s rezidenty
hostitelského členského státu s ohledem na:

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rovné zacházení se státními příslušníky 
hostitelského členského státu s ohledem 
na:

rovné zacházení se státními příslušníky 
hostitelského členského státu se týká 
zejména těchto práv:

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rovné zacházení se státními příslušníky 
hostitelského členského státu s ohledem na:

rovné zacházení se státními příslušníky 
hostitelského členského státu, mimo jiné
s ohledem na:

Or. de
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Pozměňovací návrh 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svobodu sdružování a spolčování 
a členství v odborových organizacích nebo 
svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, 
jejíž členové patří k určité profesní 
skupině, včetně dávek poskytovaných 
uvedenými organizacemi, aniž jsou
dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném 
pořádku a veřejné bezpečnosti;

a) svobodu sdružování a spolčování 
a členství v odborových organizacích nebo 
svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, 
jejíž členové patří k určité profesní 
skupině, včetně práva na zapojení do akcí 
za účelem uzavření kolektivních dohod, 
včetně stávky, a rovněž včetně výhod 
a práv zajišťovaných uvedenými 
organizacemi, mezi něž patří i právo na 
protestní akce, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku 
a veřejné bezpečnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Členské státy mohou omezit rovné 
zacházení se státními příslušníky podle 
odst. 2 písm. c), pokud je osoba převedená 
v rámci společnosti chráněna jako subjekt 
odvětví sociálního zabezpečení v zemi 
původu nebo jiným způsobem a pokud 
může být dotčená osoba podle právních 
předpisů členského státu vyjmuta 
z právních předpisů hostitelského 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající 
se odvětví sociálního zabezpečení 
uvedených v článku 3 nařízení Rady (ES) 
č. 883/2004. V případě mobility mezi 
členskými státy a aniž by byly dotčeny 
stávající dvoustranné dohody, se 
odpovídajícím způsobem použije nařízení 
(ES) č. 859/2003;

c) odvětví sociálního zabezpečení 
uvedených v nařízení Rady (ES) č. 
883/2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 
způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/200315;

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, jež stanoví lepší 
podmínky, ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů týkající se odvětví 
sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, jež stanoví lepší 
podmínky, se odpovídajícím způsobem
použije nařízení (ES) č. 1231/10 nebo, 
pokud je stále použitelné, nařízení (ES) č. 
859/200315;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 
způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/2003;

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 
způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/2003; Toto ustanovení se nepoužije 
na situace, kdy se na vyslaného 
pracovníka vztahují právní předpisy třetí 
země v oblasti sociálního zabezpečení 
nebo v případě, že tento pracovník platí 
odvody v třetí zemi.

Or. pl

Zdůvodnění

Cílem je zabránit situacím, kdy se na pracovníka vztahují dva právní systémy a kdy tento 
pracovník platí odvody jak v členském státě, tak ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 171
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 
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způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/200315;

způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/200315; členské státy mohou omezit 
rovné zacházení se státními příslušníky 
podle tohoto odstavce, pokud je osoba 
převedená v rámci společnosti chráněna 
jako subjekt odvětví sociálního 
zabezpečení v zemi původu nebo jiným 
způsobem a pokud může být dotčená 
osoba podle právních předpisů členského 
státu vyjmuta z právních předpisů 
hostitelského členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004. 
V případě mobility mezi členskými státy 
a aniž by byly dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, se odpovídajícím 
způsobem použije nařízení (ES) č. 
859/2003;

c) aniž jsou tím dotčeny stávající 
dvoustranné dohody, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nařízení Rady 
(ES) č. 883/2004. Rodinné dávky jsou 
z rovného zacházení vyloučeny, neboť 
cílem členských států musí být v první 
řadě podpora rodin, jež v EU pobývají 
dlouhodobě. V případě mobility mezi 
členskými státy a aniž by byly dotčeny 
stávající dvoustranné dohody, se 
odpovídajícím způsobem použije nařízení 
(ES) č. 859/2003;

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) s tím, že pracovníci z třetích zemí 
stěhující se do třetí země nebo pozůstalí po 
takovém pracovníkovi pobývající v třetích 
zemích, jejichž práva jsou odvozena od 
tohoto pracovníka, obdrží v souvislosti se 
stářím, invaliditou nebo 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 
dotčených členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) nediskriminační přístup k systémům 
sociálního zabezpečení místa výkonu 
práce podobný přístupu občanů EU 
pracujících v tomto členském státě na 
základě nařízení (ES) č. 883/2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) nárok na dávky, který může vzniknout 
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na základě jakéhokoli utrpěného 
pracovního úrazu, nárok na proplacení 
veškeré nevyčerpané dovolené, k níž byl 
pracovník oprávněn, a nárok na náhradu 
příspěvků na sociální zabezpečení, z nichž 
podle vnitrostátních nebo mezinárodních 
právních předpisů neplynou oprávnění při 
přesunu do třetí země;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) aniž je tím dotčeno nařízení (ES) č. 
859/2003 a stávající dvoustranné dohody, 
vyplácení zákonem stanoveného důchodu 
založeného na předchozím zaměstnání 
pracovníka v okamžiku jejich odchodu do 
třetí země;

d) aniž je tím dotčeno nařízení (ES) č. 
859/2003 a stávající dvoustranné dohody, 
vyplácení zákonem stanoveného důchodu 
a stanovení přenositelnosti důchodového 
připojištění, které jsou založeny na 
předchozím zaměstnání pracovníka 
v okamžiku jejich odchodu do třetí země;

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) aniž je tím dotčeno nařízení (ES) č. 
859/2003 a stávající dvoustranné dohody, 
vyplácení zákonem stanoveného důchodu 
založeného na předchozím zaměstnání 
pracovníka v okamžiku jejich odchodu do 
třetí země;

d) s tím, že pracovníci z třetích zemí 
stěhující se do třetí země nebo pozůstalí po 
takovém pracovníkovi pobývající v třetích 
zemích, jejichž práva jsou odvozena od 
tohoto pracovníka, obdrží v souvislosti se 
stářím, invaliditou nebo úmrtím zákonný 
důchod vyplývající z předcházejícího 
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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 
dotčených členských států, kteří se 
odstěhují do třetí země;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) právo podávat stížnosti na svého 
zaměstnavatele u příslušných orgánů 
a/nebo podávat – přímo nebo 
prostřednictvím třetích stran, jako jsou 
například organizace zaměstnanců –
žalobu u příslušných soudů v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy za účelem účinného prosazení 
práv vyplývajících z této směrnice; členské 
státy zavedou účinné mechanismy na 
ochranu tohoto práva;, 

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) právo odmítnout práci, pokud jsou 
osoby převáděné v rámci společnosti 
využívány k bránění stávce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 180
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti, s výjimkou obecního bydlení 
a poradenských služeb poskytovaných
službami zaměstnanosti.

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti, s výjimkou obecního bydlení 
a veřejných služeb zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti, s výjimkou obecního bydlení 
a poradenských služeb poskytovaných 
službami zaměstnanosti.

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
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zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti, s výjimkou obecního bydlení 
a poradenských služeb poskytovaných 
službami zaměstnanosti.

zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 183
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) s tím, že granty na studium, odbornou 
přípravu a další odborné vzdělávání jsou 
z rovného zacházení vyloučeny. 

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odchylně od čl. 14 odst. 2 druhé věty 
směrnice 2003/86/ES členské státy 
neuplatní žádná omezení přístupu na trh 
práce.

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Výkon práv zaměstnance stanovených 
v článku 16 nesmí být na překážku právu 
na slučování rodin.

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Státní příslušníci třetích zemí, jimž bylo 
vydáno povolení k pobytu pro osobu 
přeloženou v rámci společnosti v prvním 
členském státě, kteří splňují podmínky pro 
přijetí podle článku 5 a kteří žádají 
o povolení k pobytu pro osobu převedenou 
v rámci společnosti v jiném členském státě, 
mohou pracovat v jakémkoli subjektu 
usazeném v tomto členském státě, který 
náleží do téže skupiny podniků 
a v zařízeních klientů tohoto hostitelského 
subjektu, jsou-li splněny podmínky 
vyplývající z čl. 13 odst. 4, na základě 
povolení k pobytu vydaném v prvním 
členském státě a dodatečného dokladu 
podle čl. 11 odst. 4, pokud:

1. Státní příslušníci třetích zemí, jimž bylo 
vydáno povolení k pobytu pro osobu 
přeloženou v rámci společnosti v prvním 
členském státě, kteří splňují podmínky pro 
přijetí podle článku 5 a kteří žádají 
o povolení k pobytu pro osobu převedenou 
v rámci společnosti v jiném členském státě, 
mohou pracovat v jakémkoli subjektu 
usazeném v tomto členském státě, který 
náleží do téže skupiny podniků 
a v zařízeních klientů tohoto hostitelského 
subjektu, jsou-li splněny podmínky 
vyplývající z čl. 13 odst. 4 a prověřily-li 
všechny přijímající členské státy kritéria 
přijetí podle článků 5 a 14, na základě 
povolení k pobytu vydaném v prvním 
členském státě a dodatečného dokladu 
podle čl. 11 odst. 4, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) žadatel předložil před svým převedením 
do druhého členského státu příslušnému 
orgánu tohoto státu doklady podle čl. 5 
odst. 1, 2 a 3 týkající se převedení do 
tohoto členského státu a poskytl doklady 
o tom, že tyto doklady již předložil 
v prvním členském státy.

b) žadatel předložil před svým převedením 
do druhého členského státu příslušnému 
orgánu tohoto státu doklady podle čl. 5 
odst. 1, 2 a 3 týkající se převedení do 
tohoto členského státu, byla prověřena 
slučitelnost podmínek s podmínkami 
v tomto druhém členském státě a žadatel 
poskytl doklady o tom, že tyto doklady již 
předložil v prvním členském státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nedochází v místě výkonu práce 
k porušování zásady rovného zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 16 odst. 1 a 2 se nepoužije 
v případě odvětví, jež převážně nefungují 
na stacionárním základě, včetně 
souvisejících hospodářských činností 
podle kódu NACE. Sociální partneři 
požádají o výjimky v rámci sociálního 
dialogu a upraví je.
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Or. de

Pozměňovací návrh 190
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální délka povolení k pobytu je 
omezena na tři roky pro manažery 
a specialisty a na jeden rok pro absolventy-
stážisty.

3. Maximální délka povolení k pobytu je 
omezena na tři roky pro manažery 
a specialisty a na jeden rok pro absolventy-
stážisty. Pouze v případě manažerů lze 
dobu délku povolení k pobytu prodloužit, 
a to nejvýše o jeden rok.

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zásada hostitelského členského státu, 
podle níž musí být podmínky v místě 
výkonu práce dodržovány, musí být 
zaručena také v souvislosti s mobilitou 
osob převáděných v rámci společností 
mezi členskými státy.

Or. en


