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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zkoumaný návrh směrnice se týká podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí 
za účelem sezónního zaměstnání a představuje významný počin v úsilí o vytvoření jednotného 
obecného postupu Evropské unie v oblasti migračních politik. Je součástí souboru právních 
předpisů o přistěhovalectví, který Komise avizovala na konci roku 2005 a v jehož rámci má 
být přijato pět různých legislativních opatření s cílem doplnit a konzistentně rozvíjet migrační 
politiku Společenství. První opatření bylo v podobě směrnice o modré kartě EU (2009/50/ES) 
přijato dne 25. května 2009. Návrh směrnice o jediném povolení schválil Parlament v prvním 
čtení dne 24. března 2011 a nyní je předmětem jednání mezi Radou a Parlamentem. Návrh 
směrnice, který je předmětem této zprávy, byl předložen v souvislosti s návrhem směrnice 
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci 
společnosti COM(2010)0378).
Tato směrnice bude muset zohlednit stávající právní předpisy Společenství týkající se migrace 
a být s nimi v souladu.
Jejími hlavními cíli jsou:
– stanovit společný rámec s jasnými, korektními a transparentními pravidly pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří do Evropy přijíždějí a pobývají zde z důvodu sezónního 
zaměstnání (zkráceně „sezónní pracovníky“); 
– stanovit pobídky a opatření, kterými se bude předcházet tomu, aby sezónní pracovníci 
setrvávali na území Evropské unie nezákonně, po vypršení povolení k pobytu; 
– chránit sezónní pracovníky před vykořisťováním a nedůstojnými pracovními a životními 
podmínkami.
Jako navrhovatel této zprávy zdůrazňuji, že jejím předmětem jsou pouze ty části návrhu 
směrnice, pro něž je Výbor pro zaměstnanost a sociální věci příslušný, a to ať už se jedná 
o výlučnou příslušnost (body odůvodnění 20, 21 a 22 a čl. 3 písm. f) a článek 16, a pokud jde 
o výjimky týkající se pracovního trhu a sociálního zabezpečení bod odůvodnění 9 a čl. 2 odst. 
2) či příslušnost sdílenou (body odůvodnění 7, 10, 12, 13, 14, 19 a 23 a čl. 3 písm. b), čl. 3 
písm. c), čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst.1 písm. a), čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 2 a články 14 
a 17). 

Hlavním tématem, které je třeba v kontextu této směrnice a působnosti našeho výboru řešit, je 
problém vykořisťování a špatné podmínky, v nichž jsou dnes nuceni mnozí sezónní 
pracovníci žít a pracovat. 

Z tohoto hlediska je nutné vyzdvihnout především skutečnost, že vykořisťování musejí čelit 
nejčastěji ti sezónní pracovníci, kteří na území Evropské unie pobývají nezákonně. Naprosto 
nezbytným nástrojem v boji proti nelegální migraci je směrnice, která stanoví sankce vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (směrnice 
2009/52/ES). Směrnice, které se týká tato zpráva, však bude mít pro uvedenou oblast svůj 
přínos v tom, že se zaměří na vytvoření jasného právního rámce, který stanoví jednotná 
a transparentní pravidla pro vstup přistěhovalců na území některého z členských států a jejich 
pobyt v těchto státech za účelem sezónního zaměstnání. Díky tomuto rámci se pak podpoří 
využívání zákonných migračních postupů. 

Zpravodaj se domnívá, že v zájmu ochrany práv sezónních pracovníků je třeba se plně řídit 
tím, co Evropský parlament prohlásil ve svém usnesení ze dne 26. září 2007 k Plánu politiky 



PE464.974v01-00 4/24 PA\867737CS.doc

CS

v oblasti legální migrace, jehož je tento návrh směrnice součástí: „připomíná, že je třeba 
zabránit existenci dvojích měřítek týkajících se práv pro různé kategorie pracovníků a že je 
třeba zaručit zejména práva sezónních zaměstnanců a placených stážistů, jimž hrozí větší 
riziko zneužití“. 
Dosáhnout tohoto cíle je důležité nejen z důvodu zajištění sociální spravedlnosti a rovnosti 
a respektování důstojnosti příslušných sezónních pracovníků, ale i z hlediska uznání přínosu, 
který prostřednictvím své práce, placení daní a příspěvků na sociální zabezpečení mají pro 
sociálně hospodářský rozvoj členských států a Evropské unie jako takové. Evropská unie tyto 
pracovníky z demografických důvodů a z hlediska druhu pracovní síly, kterou představují, 
potřebuje, stejně jako potřebuje migrující pracovníky v širším smyslu slova. Proto je nutné 
jim zaručit spravedlivé a důstojné pracovní a životní podmínky. 

Má-li být zajištěna ochrana práv sezónních pracovníků, je nutné zaručit důsledné dodržování 
zásady rovného zacházení s těmi sezónními pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetí 
země, a těmi, kteří jsou státními příslušníky hostitelského členského státu, a to především, 
nikoli však pouze, pokud jde o pracovní podmínky. Důsledné dodržování této zásady je 
rovněž nezbytnou podmínkou pro předcházení sociálnímu dumpingu a nekalé hospodářské 
soutěži. 

Dalším významným aspektem pro zajištění důstojných životních podmínek pro sezónní 
pracovníky je otázka ubytování. Je nutné, aby měli zajištěno „vhodné ubytování“, přičemž je 
třeba lépe vymezit, co toto spojení znamená. Dále je třeba zabránit vykořisťování sezónních 
pracovníků, které spočívá v tom, že jsou vysoký podíl svého čistého příjmu nuceni investovat 
do nákladů na ubytování.

Jiným důležitým prvkem jsou kontroly. Je třeba zavést účinné a důkladné inspekční 
a kontrolní mechanismy a vyvinout účinný ohlašovací systém. Úřady odpovědné za dohled 
nad dodržováním ustanovení této směrnice přitom musí mít k dispozici veškeré prostředky 
nutné pro optimální výkon své funkce. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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, 

vypouští se
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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.

Or. it

Pozměňovací návrh 2

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

Odůvodnění

Zahradnické odvětví je rovněž závislé na plynutí sezón a v některých členských státech není 
pojímáno jako součást „zemědělství“. Proto by se mělo jasně uvést, že toto odvětví spadá do 
působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 3

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

Odůvodnění

Jedná se o pozměňovací návrh technické povahy zaměřený na lepší objasnění toho, že tato 
směrnice by neměla nepříznivě ovlivnit práva příslušníků třetích zemí, kteří již legálně 
pobývají v členském státě za účelem práce.

Pozměňovací návrh 4

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 základní aspekty 
smlouvy nebo pracovního poměru.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly být schopny zajistit, aby všechny aspekty smlouvy nebo pracovního 
poměru, jak jsou definovány v právních předpisech Unie, byly plně souladu s ustanoveními 
této směrnice, zejména pokud jde o rovné  zacházení jako s občany hostujícího členského 
státu, jak je stanoveno v článku 16.

Pozměňovací návrh 5

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 



PA\867737CS.doc 7/24 PE464.974v01-00

CS

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.

zajistit 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly co nejdříve 
ratifikovat Mezinárodní úmluvu 
o ochraně práv všech migrujících 
pracovníků a členů jejich rodin, kterou 
přijalo Valné shromáždění Organizace 
spojených národů dne 18. prosince 1990.

Or. it

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Tato směrnice se použije, aniž by 
byla dotčena práva a zásady obsažené v 
Evropské sociální chartě ze dne 18. října 
1961.

Or. it
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Pozměňovací návrh 8

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) 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 
členského státu, i rozhodčí výroky a 
kolektivní dohody a smlouvy uzavřené na 
všech úrovních v souladu s vnitrostátními 
právními přepisy a postupy příslušného 
hostitelského členského státu 
nejvýznamnějšími sociálními partnery, a 
to za stejných podmínek, které platí pro 
státní příslušníky hostitelského členského 
státu.  

Or. it

Pozměňovací návrh 9

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 

(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. Není tím dotčeno 
nediskriminační uplatňování vnitrostátních 
právních předpisů členskými státy, jež 
stanoví pravidla de minimis týkající se 
příspěvků do penzijních systémů.
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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 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Právní předpisy EU neomezují 
pravomoc členských států uspořádat si 
příslušné systémy sociálního zabezpečení. 
Neexistují-li jednotné právní předpisy na 
úrovni EU, je na každém členském státě, 
aby si ve svých vlastních právních 
předpisech stanovil podmínky pro 
vyplácení dávek sociálního zabezpečení, 
jakož i výši těchto dávek a dobu, po kterou 
budou vypláceny. Při výkonu této 
pravomoci by však členské státy měly 
postupovat v souladu s právními předpisy 
Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Členské státy by měly zajistit státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
zaměstnáni nebo kteří jsou po určité době, 
kdy zaměstnání vykonávali, registrováni 
jako nezaměstnaní na území Společenství, 
rovné zacházení. Jakýmkoli omezením 
rovného zacházení v oblasti sociálního 
zabezpečení v rámci této směrnice by 
neměla být dotčena práva podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 
kterým se rozšiřuje působnost nařízení 
(ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 
987/2009 na státní příslušníky třetích 
zemí, na které se tato nařízení dosud 
nevztahují pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) Pro zajištění řádného prosazování 
této směrnice, zejména ustanovení 
týkajících se práv, pracovních podmínek a 
ubytování, by měly členské státy zajistit, 
aby se používal vhodný mechanismus 
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 



PA\867737CS.doc 11/24 PE464.974v01-00

CS

schopnostmi a kvalifikacemi potřebnými 
pro účinné provádění kontrol.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vytvořit účinný systém sledování a kontrol, který by zajistil, aby byla plně 
respektována práva sezónních pracovníků a ustanovení této směrnice po celou dobu pobytu.

Pozměňovací návrh 13

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.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zranitelnosti sezónních pracovníků vůči vykořisťování je důležité, aby byly 
sezónním pracovníkům k dispozici účinné mechanismy, aby mohli podat stížnost sami nebo 
prostřednictvím třetích stran. Má-li se stát mechanismus podávání stížností reálnou možností 
a má-li být zajištěna ochrana sezónních pracovníků v nejistém postavení, je naprosto 
nezbytné zajistit ochranu sezónních pracovníků, kteří podali stížnost, před pronásledováním. 

Pozměňovací návrh 14

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. it

Odůvodnění

V situaci, kdy není dosud jasně vymezeno, zda a jakým způsobem se směrnice o vysílání 
pracovníků vztahuje i na státní příslušníky třetích zemí, není vhodné stanovovat výjimky 
z rozsahu působnosti této směrnice pro pracovníky ze třetích zemí vyslané podnikem 
usazeným v jiném členském státě v rámci poskytování služeb v souladu se směrnicí 96/71/ES. 

Pozměňovací návrh 15

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 k tomu sociální partneři dají 
souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Některé činnosti v odvětví zemědělství, zahradnictví a cestovního ruchu jsou ze své podstaty 
sezónní a jsou spojeny s obdobím maximální poptávky po pracovní síle v závislosti na plynutí 
sezón (viz příklady v bodu odůvodnění 10). S ohledem na širokou škálu situací v členských 
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státech mohou být do oblasti působnosti této směrnice zahrnuty některé další činnosti mimo 
tato odvětví, mělo by k tomu však docházet pouze se souhlasem sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh 16

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 
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;

b) „sezónním pracovníkem“ státní 
příslušník třetí země, který za účelem 
zaměstnání dočasně pobývá na území 
členského státu v odvětví činnosti závislé 
na plynutí sezón v souladu s čl. 2 odst. 2a
na základě jedné nebo více smluv na dobu 
určitou uzavřených přímo mezi státním 
příslušníkem třetí země a zaměstnavatelem 
usazeným v členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o pozměňovací návrh technické povahy, který má zajistit konzistentnost textu s 
ostatními změnami týkajícími se definicí a oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Článek 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, 
v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o 
pracovní sílu, pravidelně a předvídatelně 
daleko větší než u běžného typu činnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Aby se činnost pokládala za sezónní, měla by přísně souviset s určitým ročním obdobím, kdy 
jsou požadavky na pracovní sílu předvídatelně a pravidelně vyšší než obvykle.

Pozměňovací návrh 18

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

Or. it

Odůvodnění

Definice obsažená v návrhu Komise by neumožňovala zohlednit všechny kolektivní dohody 
uzavřené na všech úrovních a měla by negativní dopad na vztahy mezi sociálními partnery. 
Nezaručovala by ani dodržování zásady, podle níž musí být se státními příslušníky třetí země 
zacházeno jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, a nezabraňovala by 
nebezpečí sociálního dumpingu, nekalé hospodářské soutěži a vykořisťování.
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Pozměňovací návrh 19

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 státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
směrnice vztahuje, pokud jde o články 13 
až 17 této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o změnu technické povahy, která má objasnit, že na státní příslušníky třetích zemí 
(případné sezónní pracovníky podle článku 13 a sezónní pracovníky podle článků 14–17) by 
se měla vztahovat výhodnější ustanovení.

Pozměňovací návrh 20

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, a která uvádí 
základní aspekty smlouvy nebo 
pracovního poměru, jak je stanoveno v 
článku 2 směrnice Rady 91/533/ES ze dne 
14. října 1991 o povinnosti 
zaměstnavatele informovat zaměstnance o 
podmínkách pracovní smlouvy nebo 
pracovního poměru1, v souladu s 
ustanoveními článku 16 této směrnice.

_____________
1Úř. věst. L 228, 18.10.91, s. 32.
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Or. en

Odůvodnění

To příslušným orgánům umožní zajistit, aby všechny aspekty smlouvy nebo pracovního 
poměru, jak jsou definovány v právních předpisech Unie, byly plně souladu s ustanoveními 
této směrnice, zejména pokud jde o rovné zacházení jako s občany hostujícího členského 
státu, jak je určeno v článku 16.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doklad o ubytování stanovený v článku 
14.

d) doklad o ubytování stanovený v souladu 
s ustanoveními článku 14.

Or. en

Odůvodnění

To umožní příslušným orgánům zajistit, aby sezónní pracovníci mohli využívat odpovídající 
ubytování, jak to vyžaduje článek 14.

Pozměňovací návrh 22

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 mohou ověřit – zda by 
dotyčné volné pracovní místo nemohlo být 
obsazeno státními příslušníky daného 
členského státu, jinými občany Unie 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. en
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Odůvodnění

Jedná se o technický / lingvistický pozměňovací návrh, který má objasnit význam tohoto 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 23

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.

1. Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly 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.  
Ubytování umožní přístup k základním 
službám.

Or. en

Odůvodnění

Ubytování musí být přiměřené a musí splňovat požadavky právních předpisů a postupů 
členských států a také určité minimální normy. Tyto minimální normy jsou v souladu 
s ukazateli definujícími přiměřené ubytování, které stanovil Výbor OSN pro hospodářská, 
sociální a kulturní práva.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 14 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Účtování vysokého nájmu vzhledem k čistému platu sezónních pracovníků nebo ke kvalitě 
ubytování je způsobem, jak je lze vykořisťovat. Je proto nutné tomu zabránit.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a 
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).

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnavatelé by měli hradit určité náklady, které jsou přímo spojeny se zaměstnáváním 
sezónních pracovníků. Úhrada nákladů na cestu ze strany zaměstnavatele usnadní návrat 
sezónních pracovníků po ukončení platnosti povolení do místa jejich původu.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 16

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 s ohledem na:

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;
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;

1. pracovní podmínky, a to i pokud jde o  
odměňování, propouštění, pracovní dobu, 
dovolenou a kázeňské otázky, 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 vnitrostátními právními přepisy 
a  postupy příslušného hostitelského 
členského státu nejvýznamnějšími 
sociálními partnery, a to za stejných 
podmínek, které platí pro státní 
příslušníky hostitelského členského státu;

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

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;

2. 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, 
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které jsou v souladu s právem 
Společenství, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
předpisy o veřejném pořádku a veřejné 
bezpečnosti

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

3. odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 
vymezena nařízením (ES) č. 883/2004;

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;
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.

4. přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb, včetně postupů pro 
získávání ubytování a pomoci a 
informačních a poradenských služeb 
poskytovaných pracovními úřady 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Tímto odstavcem není dotčena 
smluvní svoboda v souladu s právními 
předpisy členských států a Společenství.

Or. it

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. školení a odborné vzdělávání v 
širokém slova smyslu, včetně příspěvků na 
studium;

Or. it
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. uznávání diplomů, osvědčení a jiných 
dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu 
s odpovídajícími vnitrostátními postupy;

Or. it

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. daňové úlevy.

Or. it

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovníci z třetích zemí stěhující se do 
třetí země nebo pozůstalí po takovém 
pracovníkovi pobývající v třetích zemích, 
jejichž práva jsou odvozena od tohoto 
pracovníka, obdrží v souvislosti se stářím, 
invaliditou nebo úmrtím zákonný důchod 
vyplývající z předcházejícího zaměstnání 
pracovníka, na nějž vznikl nárok 
v souladu s právními předpisy 
stanovenými v článku 3 nařízení (ES) č. 
883/2004, za stejných podmínek a podle 
stejné výměry jako státní příslušníci 
dotčených členských států, kteří se 
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odstěhují do třetí země.

Or. it

Odůvodnění
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Monitorování a kontroly

Členské státy zajistí, aby byly vytvořeny 
vhodné a účinné monitorovací 
mechanismy a aby byly na jejich území 
prováděny přiměřené kontroly, aby bylo 
zajištěno řádné dodržování ustanovení 
této směrnice, zejména pokud jde o práva, 
pracovní podmínky a ubytování sezónních 
pracovníků, a to po celou dobu jejich 
pobytu v daném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vytvořit účinný systém monitorování a kontroly, aby bylo zajištěno řádné dodržování 
práv sezónních pracovníků a ustanovení této směrnice.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 17 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby existovaly účinné 
možnosti, jak mohou sezónní pracovníci
podávat stížnosti na své zaměstnavatele, a 
to přímo nebo prostřednictvím třetích 
stran, které mají v souladu s kritérii 
stanovenými v jejich vnitrostátních 
právních předpisech legitimní zájem 
zajistit dodržování této směrnice, nebo 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu, pokud je to v souladu s 
právními předpisy tohoto členského státu.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem k možnosti vykořisťování sezónních pracovníků je nezbytné, aby existovaly účinné 
způsoby, jak by mohli podávat stížnosti buď sami, nebo prostřednictvím třetích stran.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod 17 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou nezbytná opatření 
na ochranu sezónních pracovníků před 
propuštěním nebo jiným nepříznivým 
zacházením ze strany zaměstnavatele, 
které je reakcí na stížnost podanou 
v podniku nebo na soudní řízení zaměřené 
na dodržování této směrnice.

Or. en

Odůvodnění
Má-li se stát mechanismus podávání stížností reálnou možností a má-li být zajištěna ochrana 

sezónních pracovníků v nejistém postavení, je naprosto nezbytné zajistit ochranu sezónních 
pracovníků, kteří podali stížnost, před pronásledováním. 
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