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Pozměňovací návrh 34
Emilie Turunen

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, 33 listiny,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 97 o migrujících 
pracovnících,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 143 o migrujících 
pracovnících,

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 102 o minimálních 
standardech sociálního zabezpečení,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 118 o rovnosti 
nakládání (sociální zabezpečení),

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 111 o diskriminaci 
(zaměstnání a povolání),

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Mezinárodní 
organizace práce č. 86 o migrujících 
pracovnících,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Mezinárodní 
organizace práce č. 151 o migrujících 
pracovnících,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 5 i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivním vyjednávání,

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) 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. Bez ohledu na tuto 
skutečnost by této zásady nemělo být 
využito k odklonu od zásady stejné 
odměny za stejnou práci, pokud jde 
o pracovníky z členských států i státní 
příslušníky třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice by měla stanovit 
podmínky a práva sezónních pracovníků 
ze třetích zemí, a to v plném souladu 
s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Touto směrnicí by neměly být dotčeny 
podmínky, pokud jde o poskytování služeb 
v rámci článku 56 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zejména by touto směrnicí 
neměly být dotčeny pracovní podmínky, 
jež se podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb uplatní na 
pracovníky, kteří jsou vysláni podnikem 
usazeným v jednom členském státě za 
účelem poskytování služeb na území 
jiného členského státu.

vypouští se

__________________
8. 1 Úř. věst. L 18, 21.1.199797, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Touto směrnicí by neměly být dotčeny 
podmínky, pokud jde o poskytování služeb 
v rámci článku 56 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zejména by touto směrnicí 
neměly být dotčeny pracovní podmínky, 
jež se podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb uplatní na 
pracovníky, kteří jsou vysláni podnikem 
usazeným v jednom členském státě za 
účelem poskytování služeb na území 
jiného členského státu.

(9) Touto směrnicí by neměly být dotčeny 
podmínky, pokud jde o poskytování služeb 
v rámci článku 56 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně) 
nebo turistický ruch (v období 
dovolených).

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně) 
nebo turistický ruch.

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně) 
nebo turistický ruch (v období 
dovolených).

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství a zahradnictví (v období 
sadby či sklizně) nebo turistický ruch 
(v období dovolených).

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Georges Bach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně) 

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství, vinařství a zahradnictví
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nebo turistický ruch (v období 
dovolených).

(v období sadby či sklizně) nebo turistický 
ruch (v období dovolených).

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně)
nebo turistický ruch (v období 
dovolených).

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (zootechnické obory, 
pěstitelství a pěstování květin) v období 
sadby či sklizně, turistický ruch nebo velké 
stavby (zejména pokud jde o inženýrské 
stavby a sítě) v období dovolených.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství (v období sadby či sklizně) 
nebo turistický ruch (v období 
dovolených).

(10) Činnosti závislé na plynutí sezón lze 
typicky nalézt v odvětvích, jako je 
zemědělství a zahradnictví (v období 
sadby či sklizně) nebo turistický ruch 
(v období dovolených). Členské státy 
mohou vymezit další odvětví, v nichž se 
projevuje sezónnost.

Or. pl

Odůvodnění

Sezónnost je spojená s konkrétními hospodářskými a zeměpisnými podmínkami panujícími 
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v daném členském státě.

Pozměňovací návrh 52
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Podání žádosti o přijetí jako sezónní 
pracovník by mělo být možné pouze tehdy, 
pobývá-li žadatel mimo území členských 
států.

(11) Žádost by měla být vzata v úvahu a 
posouzena, pokud státní příslušník třetí 
země pobývá mimo území členského státu, 
kterého se žádost týká.

Or. lt

Pozměňovací návrh 53
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Směrnicí by neměla být dotčena práva 
státních příslušníků třetích zemí, kteří již 
za účelem zaměstnání oprávněně pobývají 
v jednom členském státě, pokud jim tato 
práva byla přiznána.

(12) Směrnice by měla stanovit práva a 
povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu 
k sezónním pracovníkům ze třetích zemí a 
požadovat, aby dodržovali právní předpisy 
EU i daného členského státu v oblasti 
ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, a to bez výjimek; dále by 
směrnicí neměla být dotčena práva státních 
příslušníků třetích zemí, kteří již za účelem 
zaměstnání oprávněně pobývají v jednom 
členském státě, pokud jim tato práva byla 
přiznána.

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Georges Bach
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka uvádějící úroveň 
odměny platné pro sezónní pracovníky 
v dotyčném odvětví.

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná
pracovní nabídka uvádějící úroveň 
odměny platné pro sezónní pracovníky 
v dotyčném odvětví.

(13) Tato směrnice musí stanovit 
transparentní a závazný systém pro vstup 
založený na tržní poptávce a objektivních 
kritériích, jako je existence platné pracovní 
smlouvy nebo závazné pracovní nabídky
uvádějící úroveň odměny platné pro 
sezónní pracovníky v dotyčném odvětví, 
která musí být dostatečně vysoká, aby bylo 
zajištěno, že jejich dočasný pobyt bude 
v souladu s právem a ve shodě 
s požadavky v oblasti sociálního 
zabezpečení.

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka uvádějící úroveň odměny 
platné pro sezónní pracovníky v dotyčném 
odvětví.

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka uvádějící v souladu 
s vnitrostátními předpisy či kolektivní 
smlouvou úroveň odměny, ale i 
sekundární pracovní podmínky platné pro 
sezónní pracovníky v dotyčném odvětví.

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka uvádějící úroveň odměny 
platné pro sezónní pracovníky v dotyčném 
odvětví.

(13) Tato směrnice by měla upravovat 
pružný systém pro vstup založený na 
poptávce a objektivních kritériích, jako je 
platná pracovní smlouva nebo závazná 
pracovní nabídka uvádějící úroveň odměny 
platné pro sezónní pracovníky v dotyčném 
odvětví; dále by měla být stanovena 
maximální doba trvání sezónní práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy by měly mít možnost 
provést test, jenž by prokázal, že pracovní 

(14) Členské státy by měly prokázat, že 
pracovní pozice nelze obsadit v rámci 
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pozici nelze obsadit místní pracovní silou. jejich trhu práce jinak než sezónními 
pracovníky ze třetích zemí.

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy by měly mít možnost 
provést test, jenž by prokázal, že pracovní 
pozici nelze obsadit místní pracovní silou.

(14) Následkem krize je v EU rovněž 
vysoká míra nezaměstnanosti a žije zde 
velké množství dlouhodobě 
nezaměstnaných lidí, pro něž je sezónní 
práce často důležitým nástrojem při 
zmírňování finančních potíží, a tudíž by 
členské státy měly mít možnost provést 
každoroční test, jenž by prokázal, že 
pracovní pozici nelze obsadit místní 
pracovní silou ani pracovní silou v rámci 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Délka pobytu by měla být omezena na 
maximální dobu za kalendářní rok, což by 
mělo spolu s vymezením sezónní práce 
zajistit, že se jedná o práci skutečně 
sezónní povahy. Mělo by být stanoveno, že 
v rámci této maximální délky pobytu je 
možno prodloužit platnost smlouvy nebo 
změnit zaměstnavatele. To by mělo sloužit 
ke snížení rizik zneužívání, kterému 

(16) Délka pobytu by měla být ze strany 
členských států omezena v souladu 
s jejich potřebami na maximální dobu za 
rok a současně by se měla zachovat 
sezónní povaha této práce. Mělo by být 
stanoveno, že v rámci této maximální délky 
pobytu je možno prodloužit platnost 
smlouvy nebo změnit zaměstnavatele. To 
by mělo sloužit ke snížení rizik zneužívání, 
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mohou čelit sezónní pracovníci, pokud jsou 
vázáni na jednoho zaměstnavatele, a 
současně zajistit pružnou reakci na 
skutečné potřeby zaměstnavatelů, pokud 
jde o pracovní sílu.

kterému mohou čelit sezónní pracovníci, 
pokud jsou vázáni na jednoho 
zaměstnavatele, a současně zajistit pružnou 
reakci na skutečné potřeby zaměstnavatelů, 
pokud jde o pracovní sílu.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Délka pobytu by měla být omezena na 
maximální dobu za kalendářní rok, což by 
mělo spolu s vymezením sezónní práce 
zajistit, že se jedná o práci skutečně 
sezónní povahy. Mělo by být stanoveno, že 
v rámci této maximální délky pobytu je 
možno prodloužit platnost smlouvy nebo 
změnit zaměstnavatele. To by mělo sloužit 
ke snížení rizik zneužívání, kterému 
mohou čelit sezónní pracovníci, pokud jsou 
vázáni na jednoho zaměstnavatele, a 
současně zajistit pružnou reakci na 
skutečné potřeby zaměstnavatelů, pokud 
jde o pracovní sílu.

(16) Délka pobytu by měla být omezena na 
maximální dobu za rok, což by mělo spolu 
s vymezením sezónní práce zajistit, že se 
jedná o práci skutečně sezónní povahy. 
Mělo by být stanoveno, že v rámci této 
maximální délky pobytu je možno 
prodloužit platnost smlouvy nebo změnit 
zaměstnavatele. To by mělo sloužit ke 
snížení rizik zneužívání, kterému mohou 
čelit sezónní pracovníci, pokud jsou vázáni 
na jednoho zaměstnavatele, a současně 
zajistit pružnou reakci na skutečné potřeby 
zaměstnavatelů, pokud jde o pracovní sílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že budou mít sezónní 
pracovníci během svého pobytu 
odpovídající ubytování za rozumnou cenu, 

(19) Aby se zajistilo, že budou mít sezónní 
pracovníci během svého pobytu 
odpovídající ubytování za rozumnou cenu, 
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měla by být stanovena povinnost 
zaměstnavatelů předložit doklady 
o ubytování, jež sami poskytují, či 
o ubytování poskytnutém třetími stranami.

měla by být stanovena povinnost 
zaměstnavatelů předložit doklady 
o ubytování, jež poskytují sami či 
prostřednictvím třetích stran.

Or. nl

Pozměňovací návrh 63
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že budou mít sezónní 
pracovníci během svého pobytu 
odpovídající ubytování za rozumnou cenu, 
měla by být stanovena povinnost 
zaměstnavatelů předložit doklady 
o ubytování, jež sami poskytují, či 
o ubytování poskytnutém třetími stranami.

(19) Aby se zajistilo, že budou mít sezónní 
pracovníci během svého pobytu 
odpovídající ubytování za rozumnou cenu 
a že s nimi bude zacházeno stejně jako se 
státními příslušníky daného státu a bude 
jim zajištěna slušná životní úroveň, měla 
by být stanovena povinnost zaměstnavatelů 
předložit doklady o ubytování, jež sami 
poskytují, či o ubytování poskytnutém 
třetími stranami. Je nezbytné zajistit 
transparentnost nákladů na ubytování, 
které by se neměly automaticky odečíst od 
mzdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba těmto pracovníkům 
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jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje 
– jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí.

poskytovat účinnou ochranu práv, 
pravidelně kontrolovat respektování 
právní úpravy a zaručit důsledné 
dodržování zásady, podle níž s nimi musí 
být zacházeno stejně jako s pracovníky, 
kteří jsou státními příslušníky 
hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje 
– jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí.

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba, aby zúčastněné subjekty 
přijaly zvláštní opatření ve snaze předejít 
jakékoli formě diskriminace. Proto je 
třeba věnovat pozornost zásadě rovného 
zacházení, zejména pokud jde o odměnu, 
a tedy například uplatnění kolektivních 
smluv a dalších dohod o pracovních 
podmínkách, které byly uzavřeny na všech 
možných úrovních, případně které existují 
jako zákonné ustanovení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje 
– jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí.

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba těmto pracovníkům
poskytnout účinnou ochranu práv a zaručit 
důsledné dodržování zásady, podle níž 
s nimi musí být zacházeno stejně jako 
s pracovníky, kteří jsou státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
s cílem dodržet zásadu stejné odměny za 
stejnou práci na stejném místě.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje –
jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí.

(20) Vzhledem ke specifickému postavení 
sezónních pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, a dočasnému 
charakteru jejich pracovního zařazení, je 
třeba jasně stanovit práva a povinnosti 
těchto pracovníků. Toho lze dosáhnout 
tak, že se na tyto podmínky budou 
vztahovat nástroje poskytující účinnou 
ochranu práv sezónních pracovníků ze 
třetích zemí i zaměstnavatelů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje –
jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí.

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje –
jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
sezónních pracovníků ze třetích zemí a 
dodržující zásadu stejné odměny za 
stejnou práci na stejném místě.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje –
jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 

(20) Vzhledem k obzvláště zranitelnému 
postavení sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
dočasnému charakteru jejich pracovního 
zařazení, je třeba v zájmu zaručení právní 
jistoty jasně stanovit pracovní podmínky 
platné pro tyto pracovníky. Toho lze 
dosáhnout tak, že se na tyto podmínky 
budou vztahovat obecně závazné nástroje –
jako například právní předpisy či 
všeobecně použitelné kolektivní smlouvy –
poskytující účinnou ochranu práv 
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sezónních pracovníků ze třetích zemí. sezónních pracovníků ze třetích zemí, 
zejména pak sociální ochranu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, 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 jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

(21) V zájmu zajištění dodržování zásady 
rovného zacházení mezi pracovníky 
z Evropské unie a sezónními pracovníky 
pocházejícími ze třetích zemí by se 
kolektivní smlouvy všech typů uzavřené 
na jakékoli úrovni, zejména na úrovni 
společnosti, které se vztahují na pracovní 
vztah, měly vztahovat i na sezónní 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, členské 
státy mohou vycházet z kolektivních 
smluv, jež jsou obecně použitelné na 
všechny obdobné podniky v dané 

(21) Je nutné, aby se na sezónní 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí, vztahovaly kromě právních, 
správních a regulačních předpisů 
platných pro pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky hostitelského 
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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.

členského státu, i rozhodčí výroky a 
kolektivní dohody a smlouvy uzavřené na 
všech úrovních v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a postupy příslušného 
hostitelského členského státu, a to za 
stejných podmínek, jež platí pro státní 
příslušníky hostitelského členského státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, 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 jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, členské 
státy mohou vycházet z pružného 
decentralizovaného systému vyjednávání, 
který jasně stanoví práva a povinnosti 
sezónních pracovníků a zaměstnavatelů, 
aby bylo snadnější nastolit rovnováhu 
mezi potřebami obou stran zejména 
v souvislosti s konkrétními rozdíly mezi 
jednotlivými povoláními a odvětvími.

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, 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 
jsou uplatňovány na celém území daného 
státu.

(21) Neexistuje-li systém, na jehož základě 
by bylo možné prohlásit všeobecnou 
použitelnost kolektivních smluv, 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 
jsou uplatňovány na celém území daného 
státu podle vnitrostátních právních 
předpisů a postupů.

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva 
ve vztahu k situacím, které přesahují 
oblast působnosti těchto právních 
předpisů EU, jako například v případě 
rodinných příslušníků pobývajících ve 

vypouští se
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třetí zemi. Není tím dotčeno 
nediskriminační uplatňování 
vnitrostátních právních předpisů 
členskými státy, jež stanoví pravidla de 
minimis týkající se příspěvků do 
penzijních systémů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva 
ve vztahu k situacím, které přesahují 
oblast působnosti těchto právních 
předpisů EU, jako například v případě 
rodinných příslušníků pobývajících ve 
třetí zemi. Není tím dotčeno 
nediskriminační uplatňování 
vnitrostátních právních předpisů 
členskými státy, jež stanoví pravidla de 
minimis týkající se příspěvků do 
penzijních systémů.

(22) Přiměřené sociální zabezpečení pro 
sezónní pracovníky, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, 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 se mělo dostat rovného 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 nabytých práv. Může se 
jednat o konkrétní úpravy týkající se 
mimo jiné kvalifikace či čekací doby.
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 
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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 příslušnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva ve 
vztahu k situacím, které přesahují oblast 
působnosti těchto právních předpisů EU, 
jako například v případě rodinných 
příslušníků pobývajících ve třetí zemi. 
Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Dále by tato směrnice neměla 
přiznávat práva ve vztahu k situacím, které 
přesahují oblast působnosti těchto právních 
předpisů EU, jako například v případě 
rodinných příslušníků pobývajících ve třetí
zemi. Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva ve 
vztahu k situacím, které přesahují oblast 
působnosti těchto právních předpisů EU, 
jako například v případě rodinných 
příslušníků pobývajících ve třetí zemi.
Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

(22) Na základě oblastí sociálního 
zabezpečení uvedených v článku 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
883/2004 ze dne 29 dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení členské státy určují, které 
z těchto dávek se vztahují na sezónní 
pracovníky. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva ve 
vztahu k situacím, které přesahují oblast 
působnosti těchto právních předpisů EU, 
jako například v případě rodinných 
příslušníků pobývajících ve třetí zemi.
Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

Or. pl

Odůvodnění

Otázka sociálního zabezpečení spadá do výlučné pravomoci členských států. Kromě toho 
sezónní povaha práce a krátké trvání pobytu v daném členském státě nevytvářejí základ pro 
to, aby byly sezónním pracovníkům uděleny veškeré dávky sociálního zabezpečení, na něž 
mají nárok občané dané země.

Pozměňovací návrh 78
Mara Bizzotto



PE467.317v02-00 24/67 AM\878249CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Tato směrnice by neměla 
přiznávat více práv, než jsou ta, která jsou 
již stanovena ve stávajících právních 
předpisech EU v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků třetích 
zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva ve 
vztahu k situacím, které přesahují oblast 
působnosti těchto právních předpisů EU, 
jako například v případě rodinných 
příslušníků pobývajících ve třetí zemi. 
Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

(22) Sezónním pracovníkům, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by se 
mělo dostat rovného zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení uvedené 
v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, přičemž je současně nutné 
bez výjimek splnit právní předpisy EU i 
členských států v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti. Tato směrnice 
by neměla přiznávat více práv, než jsou ta, 
která jsou již stanovena ve stávajících 
právních předpisech EU v oblasti 
sociálního zabezpečení státních příslušníků 
třetích zemí, v jejichž případě existují mezi 
členskými státy přeshraniční zájmy. Dále 
by tato směrnice neměla přiznávat práva ve 
vztahu k situacím, které přesahují oblast 
působnosti těchto právních předpisů EU, 
jako například v případě rodinných 
příslušníků pobývajících ve třetí zemi. 
Není tím dotčeno nediskriminační 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů členskými státy, jež stanoví 
pravidla de minimis týkající se příspěvků 
do penzijních systémů.

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Pro zajištění řádného prosazování 
této směrnice, zejména ustanovení 
týkajících se práv, pracovních podmínek a 
ubytování, by měly členské státy zajistit, 
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aby se používal vhodný mechanismus 
kontroly a sledování a aby se na jejich 
území prováděly odpovídající prohlídky. 
S cílem zvýšit účinnost těchto kontrol by 
členské státy měly zajistit, aby vnitrostátní 
právní předpisy vybavily příslušné orgány 
odpovídajícími pravomocemi k provádění 
kontrol; aby výsledky předchozích kontrol 
byly shromažďovány a zpracovávány pro 
účinné provádění této směrnice a aby byl 
k dispozici dostatek personálu se 
schopnostmi a kvalifikacemi potřebnými 
pro účinné provádění kontrol. Členské 
státy by měly zavést možnost postihu 
zaměstnavatelů, kteří nedodrží své 
povinnosti, vhodnou, přiměřenou a 
odrazující sankcí, například finanční 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro snadnější vymáhání práva by 
měly být příslušné určené třetí strany, 
jako jsou odbory nebo jiná sdružení, 
oprávněny podávat stížnosti, aby se 
zajistilo účinné uplatňování směrnice. To 
se považuje za nezbytné pro řešení situací, 
kdy sezónní pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 
obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat.

(23) Pro snadnější vymáhání této směrnice
by měly být zavedeny účinné 
mechanismy, které by umožnily sezónním 
pracovníkům podávat stížnosti přímo nebo 
prostřednictvím určených třetích stran, 
jako např. odborových organizací nebo 
jiných sdružení. To se považuje za 
nezbytné pro řešení situací, kdy sezónní 
pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 
obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat. Měla 
by být k dispozici odpovídající soudní 
ochrana proti pronásledování sezónních 
pracovníků v důsledku podané stížnosti. 
Organizace zastupující práva pracujících 
by měly mít přístup k příslušné 
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dokumentaci a k jakémukoli 
poskytovanému ubytování.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro snadnější vymáhání práva by měly
být příslušné určené třetí strany, jako jsou 
odbory nebo jiná sdružení, oprávněny 
podávat stížnosti, aby se zajistilo účinné 
uplatňování směrnice. To se považuje za 
nezbytné pro řešení situací, kdy sezónní 
pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 
obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat.

(23) Pro snadnější vymáhání práva by měl
být příslušníkům třetích zemí k dispozici 
účinný opravný prostředek a příslušné 
určené třetí strany, jako jsou odbory nebo 
jiná sdružení, by měly být oprávněny 
podávat stížnosti, aby se zajistilo účinné 
uplatňování směrnice. To se považuje za 
nezbytné pro řešení situací, kdy sezónní 
pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 
obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro snadnější vymáhání práva by měly 
být příslušné určené třetí strany, jako jsou 
odbory nebo jiná sdružení, oprávněny 
podávat stížnosti, aby se zajistilo účinné 
uplatňování směrnice. To se považuje za 
nezbytné pro řešení situací, kdy sezónní 
pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 

(23) Pro snadnější vymáhání práva by měly 
být příslušné určené třetí strany, jako jsou 
odbory nebo jiná sdružení, oprávněny 
podávat stížnosti a žaloby, aby se zajistilo 
účinné uplatňování směrnice. To se 
považuje za nezbytné pro řešení situací, 
kdy sezónní pracovníci nevědí o existenci 
donucovacích mechanismů nebo kvůli 
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obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat.

obavám před možnými důsledky váhají, 
zda je mají svým jménem využívat.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) 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 84
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) 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



PE467.317v02-00 28/67 AM\878249CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 85
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Pracovní podmínky podle této 
směrnice je nutné chápat v tom smyslu, že 
zahrnují přinejmenším odměňování a 
propouštění, zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, pracovní dobu a dovolenou a 
rodinný a profesní život, a to při 
zohlednění platných kolektivních smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří pobývají 
mimo území členských států a žádají 
o přijetí na území členského státu za 
účelem zaměstnání jako sezónní 
pracovníci.

1. Tato směrnice se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří pobývají 
mimo území členských států a žádají 
o přijetí na území členského státu za 
účelem zaměstnání jako sezónní 
pracovníci. Členské státy rovněž určují 
povahu a maximální délku sezónní práce 
na svém území.

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na sezónní 
pracovníky ze třetích zemí, kteří 
vykonávají činnosti jménem podniků 
usazených v jiném členském státě v rámci 
poskytování služeb ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
včetně těch pracovníků, kteří jsou vysláni 
podniky usazenými v členském státě 
v rámci poskytování služeb v souladu se 
směrnicí 96/71/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na sezónní
pracovníky ze třetích zemí, kteří 
vykonávají činnosti jménem podniků 
usazených v jiném členském státě v rámci 
poskytování služeb ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
včetně těch pracovníků, kteří jsou vysláni 
podniky usazenými v členském státě 
v rámci poskytování služeb v souladu se 
směrnicí 96/71/ES.

2. Tato směrnice se nevztahuje na vyslané
pracovníky a pracovníky pracující 
dočasně prostřednictvím agentury.

Or. en

Odůvodnění

Z působnosti směrnice by měli být výslovně vyloučeni všichni vyslaní pracovníci, nejen ti 
z nich, jejichž zaměstnavatel má sídlo v jiném členském státě. Dále by z působnosti směrnice 
měli být vyloučeni pracovníci zaměstnaní dočasně prostřednictvím agentury.
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Pozměňovací návrh 89
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 
v příloze směrnice 96/71/ES).

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se vztahuje na odvětví 
zemědělství, zahradnictví a cestovního 
ruchu. Členské státy mohou rozhodnout 
o rozšíření jejího uplatňování na další 
činnosti, které závisí na plynutí sezón, za 
podmínky, že sociální partneři neuzavřou 
z objektivních důvodů dohodu opačnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „sezónním pracovníkem“ státní 
příslušník třetí země, který si ponechává 
úřední pobyt ve třetí zemi, ale za účelem 

b) „sezónním pracovníkem“ státní 
příslušník třetí země, který si ponechává 
úřední pobyt ve třetí zemi, ale za účelem 
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zaměstnání dočasně pobývá na území 
členského státu v odvětví činnosti závislé 
na plynutí sezón na základě jedné nebo 
více smluv na dobu určitou uzavřených 
přímo mezi státním příslušníkem třetí země 
a zaměstnavatelem usazeným v členském 
státě;

zaměstnání dočasně pobývá na území 
Evropské unie v odvětví činnosti závislé 
na plynutí sezón na základě jedné nebo 
více smluv na dobu určitou uzavřených 
přímo mezi státním příslušníkem třetí země 
a zaměstnavatelem usazeným v členském 
státě;

Or. de

Odůvodnění

Zatímco zaměstnavatel může mít sídlo v jednom členském státě, pracovník musí mít možnost 
pracovat v jiném členském státě, v němž zaměstnavatel vyvíjí svou činnost.

Pozměňovací návrh 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „činností závislou na plynutí sezón“ 
činnost, která je vázána na určitou roční 
dobu podle typu nebo události, v jejímž
průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní 
sílu, daleko větší než u běžného typu 
činnosti;

c) „činností závislou na plynutí sezón“ 
činnost, která je vázána na určitou roční 
dobu podle události nebo typu událostí na 
základě sezónních podmínek, v jejichž
průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní 
sílu, pravidelně a předvídatelně daleko 
větší než u běžného typu činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „povolením sezónního pracovníka“ 
povolení obsahující pojem „sezónní 
pracovník“, které svého držitele v souladu 
s touto směrnicí opravňuje k pobytu a práci 

d) „povolením sezónního pracovníka“ 
povolení obsahující pojem „sezónní 
pracovník“, které svého držitele v souladu 
s touto směrnicí opravňuje k pobytu a práci 
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na území členského státu; na území Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „sjednoceným postupem pro podání 
žádosti“ postup vedoucí k rozhodnutí 
o žádosti, a to na základě jedné žádosti, 
kterou podal státní příslušník třetí země za 
účelem získání oprávnění k pobytu a práci 
na území členského státu;

e) „sjednoceným postupem pro podání 
žádosti“ postup vedoucí k rozhodnutí 
o žádosti, a to na základě jedné žádosti, 
kterou podal státní příslušník třetí země za 
účelem získání oprávnění k pobytu a práci 
na území Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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 

vypouští se
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na vnitrostátní úrovni a které jsou 
uplatňovány na celém území daného 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré kolektivní smlouvy by měly být rovnocenně uplatňovány rovněž na sezónní 
pracovníky ze třetích zemí, kteří pracují v EU. Není tudíž nutné zařazovat definici všeobecně 
použitelné kolektivní smlouvy.

Pozměňovací návrh 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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.

f) „kolektivní smlouvou“ jakékoli 
kolektivní smlouvy, které byly uzavřeny na 
jakékoli úrovni, zejména na úrovni 
společností, a jsou použitelné pro 
pracovní vztahy sezónních pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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.

f) „kolektivní smlouvou“ kolektivní 
smlouva uzavřená na jakékoli úrovni 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a postupy hostitelského 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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, 

f) „kolektivními dohodami a smlouvami“ 
všechny kolektivní dohody a smlouvy
uzavřené na všech úrovních v souladu 
s vnitrostátními právními přepisy a 
postupy hostitelského členského státu, 
které platí pro státní příslušníky 
hostitelského členského státu.
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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.

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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.

f) „všeobecně použitelnou kolektivní 
smlouvou“ kolektivní smlouva mezi 
zaměstnavateli nebo organizacemi 
zaměstnavatelů na jedné straně a 
organizacemi pracovníků na straně 
druhé, která upravuje pracovní podmínky 
a vztahy mezi smluvními stranami a 
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 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. 

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Raffaele Baldassarre
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Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „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 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.

f) „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 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 
podle vnitrostátních předpisů a postupů.

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Mara Bizzotto

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 články 13 až 17 této směrnice.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Nadja Hirsch
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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 články 13 až 17 této směrnice.

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 články 11 až 17 této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) platná pracovní smlouva nebo, jak 
stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
závazná pracovní nabídka, která je určena 
sezónnímu pracovníku v dotyčném 
členském státě, jehož zaměstnavatel je 
usazen v členském státě, a která uvádí 
úroveň odměny a počet pracovních hodin 
za týden nebo za měsíc a v případě potřeby 
další souvisejí pracovní podmínky;

a) platná pracovní smlouva nebo, jak 
stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
závazná pracovní nabídka, která je určena 
sezónnímu pracovníku v dotyčném 
členském státě, jehož zaměstnavatel je 
usazen v členském státě;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) platná pracovní smlouva nebo, jak 
stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
závazná pracovní nabídka, která je určena 

a) platná pracovní smlouva nebo, jak 
stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
závazná pracovní nabídka, která je určena 
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sezónnímu pracovníku v dotyčném 
členském státě, jehož zaměstnavatel je 
usazen v členském státě, a která uvádí 
úroveň odměny a počet pracovních hodin 
za týden nebo za měsíc a v případě potřeby 
další souvisejí pracovní podmínky;

sezónnímu pracovníku v dotyčném 
členském státě, jehož zaměstnavatel je 
usazen v členském státě, a která uvádí 
úroveň odměny a počet pracovních hodin 
za týden nebo za měsíc, související
pracovní podmínky prokazující, že se 
sezónní pracovník dokáže na území 
členského státu o sebe zákonnými 
prostředky postarat a pobývat v tomto 
státě, aniž by zatěžoval jeho systém 
sociálního zabezpečení;

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) platný cestovní doklad, jak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy. Členské státy 
mohou požadovat, aby období platnosti 
cestovního dokladu zahrnovalo
přinejmenším dobu platnosti povolení 
k pobytu;

b) platný cestovní doklad, jak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy. Období
platnosti cestovního dokladu bude 
zahrnovat přinejmenším dobu platnosti 
povolení k pobytu;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu zajištění vhodných 
pracovních podmínek a předcházení 
platovému dumpingu mají členské státy 
právo žádosti odmítnout, jestliže podmínky 
zaměstnávání neodpovídají podmínkám, 
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které se vztahují na příslušníky členského 
státu, kteří jsou srovnatelnými pracovníky 
v sezónních odvětvích.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou ověřit – zda by
dotyčné volné pracovní místo nemohlo být 
obsazeno státními příslušníky daného 
členského státu nebo státními příslušníky 
jiného členského státu EU nebo státními 
příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně 
pobývají v tomto členském státu a tvoří již 
součást trhu práce daného členského státu 
na základě právních předpisů EU nebo 
vnitrostátních právních předpisů – a žádost 
zamítnout.

2. Členské státy ověří – zda dotyčné volné 
pracovní místo nemůže být obsazeno 
státními příslušníky daného členského státu 
nebo státními příslušníky jiného členského 
státu EU nebo státními příslušníky třetích 
zemí, kteří oprávněně pobývají v tomto 
členském státu a tvoří již součást trhu práce 
daného členského státu na základě 
právních předpisů EU nebo vnitrostátních 
právních předpisů – a žádost zamítnout.

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Soukromé zprostředkovatelské 
agentury či agentury pro přistěhovalce 
neúčtují uchazečům o zaměstnání ani 
pracovníkům za organizaci sezónního 
zaměstnání nebo přistěhování za účelem 
sezónního zaměstnání žádný poplatek.

Or. en
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Odůvodnění

Sezónní pracovníci patří mezi zranitelné skupiny a často jsou vykořisťováni. Ve snaze 
předcházet obchodování s lidmi by měl být zohledněn článek 7 úmluvy MOP č. 181 a rovněž 
článek 6 směrnice o agenturním zaměstnávání.

Pozměňovací návrh 109
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání v souladu s vnitrostátním 
právem uplatněny sankce.

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli ve lhůtě 
12 měsíců od podání žádosti za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání v souladu s vnitrostátním 
právem uplatněny sankce.

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání v souladu s vnitrostátním 
právem uplatněny sankce.

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání v souladu s vnitrostátním 
právem uplatněny sankce nebo nebyly 
splněny jiné zákonné povinnosti ve vztahu 
k orgánům sociálního zabezpečení či 
daňovým orgánům.

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sezónním pracovníkům se umožní pobyt 
v maximální délce šesti měsíců v každém 
kalendářním roce a poté se sezónní 
pracovníci vrátí do třetí země.

1. Sezónním pracovníkům se umožní pobyt 
v délce nejméně tří měsíců v každém 
kalendářním roce a poté se sezónní 
pracovníci vrátí do třetí země. Maximální 
délku pobytu stanoví členské státy a 
současně by se měla zachovat sezónní 
povaha této práce. Poté se sezónní 
pracovníci vrátí do třetí země.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 a za 
předpokladu, že jsou splněna kritéria 
článku 5, jsou sezónní pracovníci 
oprávněni svou smlouvu prodloužit nebo 
být zaměstnáni jako sezónní pracovníci 
u jiného zaměstnavatele.

2. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 a za 
předpokladu, že jsou splněna kritéria 
článku 5, jsou sezónní pracovníci 
oprávněni svou smlouvu prodloužit nebo 
být zaměstnáni jako sezónní pracovníci 
u jiného zaměstnavatele, jestliže první 
zaměstnavatel porušil svá 
zaměstnavatelská práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vůči zaměstnavateli, který nesplnil 
povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, 
budou uplatněny účinné, přiměřené a 
odrazující sankce. Takovým 
zaměstnavatelům bude odepřena možnost 
žádat o přidělení sezónního pracovníka po 
dobu jednoho následujícího roku nebo 
několika následujících let.

b) vůči zaměstnavateli, který nesplnil 
povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, 
budou uplatněny účinné, přiměřené a 
odrazující sankce. Zaměstnavatelům, kteří 
poruší pracovněprávní ustanovení, bude 
odepřena možnost žádat o přidělení 
sezónního pracovníka po dobu jednoho 
následujícího roku nebo několika 
následujících let.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít v souladu s právními předpisy a 
postupy členských států vhodné ubytování, 
které zajišťuje slušnou životní úroveň. 
Toto ubytování osobám v něm 
ubytovaným poskytne alespoň přiměřený 
prostor, bude je chránit před přírodními 
živly a jiným ohrožením zdraví, bude 
bezpečné a dobře udržované a bude 
poskytovat zařízení nezbytná z hlediska 
zdraví, bezpečnosti, pohodlí a výživy, jako 
je zdravotně nezávadná pitná voda, 
zařízení pro vaření, topení a osvětlení, 
sociální zařízení a umývárny, místo na 
uskladnění potravin a odvoz odpadků. 
Umístění ubytování a okolní dopravní 
infrastruktura umožní přístup 
k základním službám, zejména základním 
zdravotním a sociálním službám.

Or. en



AM\878249CS.doc 43/67 PE467.317v02-00

CS

Pozměňovací návrh 115
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít v souladu s právními předpisy a 
postupy členských států vhodné ubytování, 
které zajišťuje stejné zacházení jako 
v případě státních příslušníků daného 
státu a slušnou životní úroveň. Toto 
ubytování osobám v něm ubytovaným 
poskytne alespoň přiměřený prostor, bude 
je chránit před přírodními živly a jiným 
ohrožením zdraví, bude bezpečné a dobře 
udržované a bude poskytovat zařízení 
nezbytná z hlediska zdraví, bezpečnosti, 
pohodlí a výživy, jako je zdravotně 
nezávadná pitná voda, zařízení pro vaření, 
topení a osvětlení, sociální zařízení a 
umývárny, místo na uskladnění potravin a 
odvoz odpadků. Ubytování umožní přístup 
k základním službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
má po dobu trvání sezónní práce
ubytování.
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sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

Or. pl

Odůvodnění

Pojem přiměřená životní úroveň lze chápat různě v závislosti na tom, jaká interpretace je 
v daném členském státě zvolena. Přiměřená životní úroveň nemůže záviset na posouzení 
zaměstnavatele. Pracovníci mají možnost sami rozhodnout, zda jsou náklady na ubytování 
příliš vysoké.

Pozměňovací návrh 117
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít přiměřené ubytování, které je 
v porovnání s jeho platem dostupné.

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 



AM\878249CS.doc 45/67 PE467.317v02-00

CS

bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou náklady 
na tento nájem nadměrné v porovnání 
s jejich platem.

bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, náklady na tento 
nájem budou přiměřené v porovnání 
s jejich platem, budou tedy stanoveny 
procentuálním údajem vyjadřujícím 
obvyklý poměr nákladů na bydlení 
k hrubému příjmu v daném členském 
státě.

Or. nl

Pozměňovací návrh 119
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou náklady 
na tento nájem nadměrné v porovnání 
s jejich platem.

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
bude mít ubytování, které zajišťuje slušnou 
a přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou náklady 
na tento nájem nadměrné v porovnání 
s jejich platem.

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní pracovník 

Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytli důkaz o tom, že sezónní pracovník 
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bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. Jestliže jsou 
sezónní pracovníci povinni za takové 
ubytování zaplatit nájem, nebudou náklady 
na tento nájem nadměrné v porovnání 
s jejich platem.

bude mít ubytování, které zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň. 
Zaměstnavatelé by neměli mít povinnost 
takové ubytování poskytovat, měli by však 
aktivně napomáhat při hledání vhodného 
ubytování. Jestliže jsou sezónní pracovníci 
povinni za takové ubytování zaplatit 
nájem, nebudou náklady na tento nájem 
nadměrné v porovnání s jejich platem.

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zaměstnavatelé by neměli mít 
povinnost hradit v případě sezónních 
pracovníků ze třetích zemí cestovní 
náklady nebo náklady spojené s vízem.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Sezónní pracovník může ubytování 
zajištěné zaměstnavatelem přijmout či 
odmítnout.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud musejí sezónní pracovníci platit 
za toto ubytování nájem, nebude 
automaticky odečítán z jejich mzdy; jeho 
výše bude po celou dobu jejich pobytu 
neměnná a nebude s ohledem na jejich 
čistou odměnu a na kvalitu ubytování 
nadměrná.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Sezónní pracovník obdrží nájemní 
smlouvu či obdobný dokument, v němž 
budou jasně stanoveny podmínky a 
náklady ubytování, a to v jazyce snadno 
srozumitelném pro všechny strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Příslušné orgány mají povinnost a 
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organizace zastupující zájmy pracovníků 
právo kontroly ubytování a přístupu 
k němu, pokud toto ubytování poskytuje 
zaměstnavatel. Příslušné orgány jsou 
povinny zajišťovat, aby nebyl nájem za 
ubytování nadměrný ve vztahu ke kvalitě 
ubytování.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b
Náklady

Členské státy požadují, aby 
zaměstnavatelé sezónních pracovníků 
hradili:
a) náklady na cestu z místa původu 
sezónních pracovníků na místo práce 
v daném členském státě a zpět;
b) poplatek za vízum, příp. všechny další 
poplatky spojené s vydáním víza;
c) náklady na zdravotní pojištění uvedené 
v čl. 5 odst. 1 písm. c).
Tyto výdaje by neměly být vymahatelné na 
sezónním pracovníkovi (jeho mzdě).

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – návětí



AM\878249CS.doc 49/67 PE467.317v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít sezónní 
pracovníci právo na:

Sezónní pracovníci budou mít právo na:

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít sezónní
pracovníci právo na:

Sezónní pracovníci se těší stejnému 
zacházení jako státní příslušníci 
hostitelského členského státu, a to 
přinejmenším pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít sezónní 
pracovníci právo na:

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr se na sezónní pracovníky 
uplatní zásada stejného zacházení jako 
v případě pracovníků z členského státu:

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Georges Bach
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Návrh směrnice
Čl. 16 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít sezónní 
pracovníci právo na:

Bez ohledu na právo rozhodné pro 
pracovní poměr budou mít sezónní 
pracovníci právo na rovné zacházení jako 
v případě státních příslušníků 
hostitelského členského státu, pokud jde 
o:

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování, 
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní 
práci, jak vyplývá z právních nebo 
správních předpisů a/nebo všeobecně 
použitelných kolektivních smluv 
členského státu, do kterého byli v souladu 
s touto směrnicí přijati;

vypouští se

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování,
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

1. na pracovní podmínky, a to i pokud jde 
o odměňování a propouštění, pracovní 
dobu a dovolenou, kázeňské otázky a 
profesní a rodinný život, požadavky na
zdraví a bezpečnost na pracovišti, přičemž 
je třeba zohlednit nejen právní, správní a 
regulační předpisy, ale i rozhodčí výroky a 
kolektivní dohody a smlouvy uzavřené na 
všech úrovních v souladu s právními 
předpisy a postupy příslušného 
hostitelského členského státu 
nejvýznamnějšími sociálními partnery, a 
to za stejných podmínek, které platí pro 
státní příslušníky hostitelského členského 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování,
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování a
propouštění, pracovní doby a dovolené, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jež se 
vztahují na sezónní práci, a to nejen se 
zohledněním příslušných právních
předpisů nebo správních ustanovení, ale 
také kolektivních smluv uzavřených na 
všech úrovních dotčeného členského státu, 
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přijati; které jsou použitelné pro pracovní poměr;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování,
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování a
propouštění, pracovní doby, dovolené a 
kázeňských otázek, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování,
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování a
propouštění, pracovní doby a dovolené, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jak 
vyplývá z právních předpisů nebo 
správních a regulačních ustanovení a 
kolektivních smluv členských států, 
v nichž v současnosti pracují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování,
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

1. na podmínky zaměstnávání – tj. 
minimální věk zaměstnaných osob, 
omezení týkající se práce doma a veškeré 
další záležitosti ohledně podmínek 
zaměstnávání v souladu s právními 
předpisy a s vnitrostátními postupy 
hostitelského členského státu – a pracovní 
podmínky, včetně požadavků týkajících se 
odměňování a propouštění, pracovní doby 
a dovolené, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů nebo rozhodčích nálezů, 
kolektivních smluv a dohod uzavřených 
na všech úrovních v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
postupy příslušného hostitelského 
členského státu, a to za stejných 
podmínek, které platí pro státní 
příslušníky hostitelského členského státu;

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – 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 

vypouští se
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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;

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – 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

Pozměňovací návrh 139
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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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.

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 podle
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů.

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. dávky sociálního zabezpečení určené
členským státem na základě odvětví 
sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena 
v článku 3 nařízení (ES) č. 884/2004;

Or. pl

Odůvodnění

Otázka sociálního zabezpečení spadá do výlučné pravomoci členských států. Kromě toho 
sezónní povaha práce a krátká doba pobytu v daném členském státě nevytvářejí základ pro to, 
aby byly sezónním pracovníkům uděleny veškeré dávky sociálního zabezpečení, na něž mají 
nárok občané dané země.

Pozměňovací návrh 141
Georges Bach
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
a to přinejmenším s ohledem na:

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, a 
to přinejmenším s ohledem na:

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

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, a 
to přinejmenším s ohledem na:

rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, a 
to zejména na:

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sari Essayah, Riikka Manner
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, a 
to přinejmenším s ohledem na:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svobodu sdružování a spolčování a 
členství v odborových organizacích nebo 
v organizaci, jejíž členové patří k určité 
profesní skupině, včetně výhod 
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 
v organizaci, jejíž členové patří k určité 
profesní skupině, včetně práv a výhod 
poskytovaných uvedenými organizacemi, 
mimo jiné právo vyjednávat a uzavírat 
kolektivní smlouvy a právo na stávku a 
protestní akce v kolektivním vyjednávání 
podle vnitrostátních právních předpisů a 
postupů hostitelského členského státu, 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy 
o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svobodu sdružování a spolčování a 
členství v odborových organizacích nebo 

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

v organizaci, jejíž členové patří k určité 
profesní skupině, včetně práva na zapojení 
do akcí za účelem uzavření kolektivních 
smluv, včetně stávky, a rovněž včetně 
výhod poskytovaných uvedenými 
organizacemi, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a 
veřejné bezpečnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svobodu sdružování a spolčování a 
členství v odborových organizacích nebo 
v organizaci, jejíž členové patří k určité 
profesní skupině, včetně výhod 
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 
v organizaci, jejíž členové patří k určité 
profesní skupině, včetně práv a výhod 
poskytovaných uvedenými organizacemi, 
mimo jiné právo vyjednávat a uzavírat 
kolektivní smlouvy a právo na stávku a 
protestní akce v kolektivním vyjednávání 
podle vnitrostátních právních předpisů a 
postupů hostitelského členského státu, 
které musí být v souladu s právem 
Společenství, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
předpisy o veřejném pořádku a veřejné 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) právo odmítnout práci, pokud jsou 
sezónní pracovníci využíváni k bránění 
stávce;

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pracovní podmínky, včetně požadavků 
týkajících se odměňování, propouštění, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

Or. en

Odůvodnění

Se sezónními pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, musí být zacházeno 
stejně jako s pracovníky hostitelské země, co se týče všech pracovních podmínek. Listina 
základních práv EU (čl. 15 odst. 3) požaduje rovné zacházení se státními příslušníky třetích 
zemí, pokud jde o pracovní podmínky. Stejné zacházení v souvislosti s pracovními 
podmínkami zajišťuje například také směrnice o modré kartě (směrnice 2009/50/ES) 
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci) a návrh směrnice o jediném povolení. Návrh 
Komise, že budou existovat pouze všeobecně použitelné kolektivní smlouvy, by neumožňoval 
jakoukoli další kolektivní smlouvu, například smlouvu o úrovni pracovního místa, uplatnit na 
sezónní pracovníky třetích zemí.

Pozměňovací návrh 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení vnitrostátních právních vypouští se
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předpisů týkající se odvětví sociálního 
zabezpečení uvedených v článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 883/2004;

Or. pl

Pozměňovací návrh 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů týkající se odvětví sociálního 
zabezpečení uvedených v článku 3 nařízení 
Rady (ES) č. 883/2004;

b) aniž by bylo dotčeno právo členských 
států stanovit kritéria pro nárok na dávky 
poskytnuté na základě pobytu, ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů týkající se 
odvětví sociálního zabezpečení uvedených 
v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004;

Or. en

Odůvodnění

Sezónní práce je svou povahou dočasná a sezónní pracovníci nevstupují do členského státu 
s cílem usadit se tam trvale. Sezónní pracovníci vstupují do země, v níž jsou zaměstnaní jako 
sezónnní pracovníci, dočasně a nenaplní kritéria pobytu stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech po poskytnutí dávek sociálního zabezpečení na základě pobytu. Směrnice by měla 
umožnit, aby požadavek na pobyt v členském státě mohl nadále zůstat v platnosti alespoň pro 
některé dávky poskytované na základě pobytu, jako například rodinné dávky.

Pozměňovací návrh 152
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů týkající se odvětví sociálního 
zabezpečení uvedených v článku 3
nařízení Rady (ES) č. 883/2004;

b) 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 
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zacházení vyloučeny, neboť cílem 
členských států musí být v první řadě 
podpora rodin, jež v EU pobývají 
dlouhodobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyplacení zákonem stanoveného 
důchodu založeného na předchozím 
zaměstnání pracovníka podle stejných 
podmínek, jako jsou podmínky platné pro 
státní příslušníky dotyčných členských 
států v okamžiku jejich odchodu do třetí 
země;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) platební nárok na dovolenou;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – podbod i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) s tím, že sezónní pracovníci vracející se 
nebo stěhující se do třetí země nebo 
pozůstalí po takovém pracovníkovi, 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 156
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – podbod i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) sezónní pracovníci by měli mít 
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 157
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – podbod i i i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) členský stát vytvoří mechanismus, aby 
pracovníci třetích zemí vracející se nebo 
stěhující se do třetí země měli nárok na 
dávky, který může vzniknout 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

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 159
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

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 

d) přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, které jsou dostupné 
veřejnosti podle právních předpisů 
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poradenských služeb poskytovaných 
službami zaměstnanosti.

členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

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
služeb poskytovaných službami 
zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění

Sezónní pracovníci ze třetích zemí vstupují na trh práce EU pouze na krátkou dobu. Jejich 
pracovní povolení jim neumožňuje přijmout jiná volná místa z hostitelského členského státu. 
Neměli by tedy mít nárok na stejné zacházení, pokud jde o poradenské služby nebo jiné 
veřejné služby zaměstnanosti, které mají především podporovat zaměstnanost na trhu práce 
hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – 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 
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práv vyplývajících z této směrnice. 
Členské státy zavedou účinné 
mechanismy na ochranu tohoto práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. doplatky zaměstnavatelů. V případě 
porušení článku 3 zaměstnavatel zaplatí:
a) veškeré neproplacené odměny státnímu 
příslušníkovi třetí země;
b) veškeré nezaplacené daně a příspěvky 
na sociální zabezpečení, včetně 
odpovídajících správních pokut.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a 
Monitorování a kontroly

1. Členské státy zajistí, aby byly vytvořeny 
vhodné monitorovací mechanismy a aby 
byly na jejich území prováděny přiměřené 
kontroly příslušnými vnitrostátními 
orgány a aby organizace zastupující zájmy 
pracovníků měly přístup na pracoviště a 
k ubytování, pokud toto ubytování 
poskytuje zaměstnavatel, aby bylo 
zajištěno řádné dodržování této směrnice, 
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zejména pokud jde o práva, pracovní 
podmínky a ubytování sezónních 
pracovníků, a to po celou dobu jejich 
pobytu v daném členském státě.
2. Členské státy zajistí, že ročně bude 
provedena kontrola nejméně ve 20 % 
společností se sídlem na jejich území 
nabízejících sezónní zaměstnání.
3. Výběr společností, které budou 
kontrolovány, vychází z posouzení rizik, 
jež musí vypracovat příslušné orgány 
členských států s přihlédnutím např. 
k odvětví, ve kterém daná společnost 
působí, či k jakémukoli dřívějšímu 
záznamu o porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Subdodávky

Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, 
členské státy zajistí, aby hlavní dodavatel 
a všichni zprostředkovávající 
subdodavatelé byli povinni zaplatit:
a) jakékoli pokuty uložené podle 
příslušného článku této směrnice a
b) veškeré dlužné platby podle této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17b
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že se vůči zaměstnavateli, 
který nedodrží standardy pro pracovní 
podmínky a ubytování, mohou případně 
použít tato opatření:
a) vyloučení z nároku na veřejné výhody, 
státní podpory nebo dotace na období až 
pěti let;
b) vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách na období až pěti let;
c) vrácení veřejných výhod, státních 
podpor nebo dotací, včetně prostředků
z fondů EU spravovaných členskými státy, 
které byly zaměstnavateli poskytnuty, 
zejména v případě prostředků obdržených 
na základě společné zemědělské politiky;
d) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven, jichž bylo užito k porušení 
zákazu.

Or. en


