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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta ciele predloženého návrhu Komisie uplatniť svoj mandát zabezpečením 
užitočného nástroja na podporu ďalšieho posilňovania sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a tretími krajinami. Domnieva sa, že tento návrh slúži 
ako dobrý základ, ktorý je potrebné obohatiť rozsiahlym dialógom a výmenou názorov. 
Cieľom je čo najlepšie posilniť prenos zručností a know-how, podporiť 
konkurencieschopnosť EÚ a súčasne zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s rozličnými 
skupinami štátnych príslušníkov tretích krajín. Spravodajkyňa sa domnieva, že pre vytvorenie 
spoločnej prisťahovaleckej politiky v EÚ a pre účinnejšiu realizáciu stratégie Európa 2020 má 
zásadný význam lepšie riadenie migračných tokov. 

Predložený návrh Komisie má formu smernice, ktorou sa menia a prepracúvajú smernice 
Rady 2004/114/ES a 2005/71/ES. S cieľom lepšie optimalizovať výhody aktualizuje politický 
kontext a usiluje sa dôkladne riešiť riziká a nedostatky zistené v správach o vykonávaní 
obidvoch týchto smerníc. 

Zmenený a prepracovaný návrh Komisie má za cieľ zlepšiť ustanovenia týkajúce sa 
výskumných pracovníkov, študentov, žiakov, neplatených stážistov a dobrovoľníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Okrem toho je cieľom aj uplatňovanie spoločných 
ustanovení na dve nové kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín: platených stážistov 
a aupiarov, pre ktorých ešte neexistuje právne prijaté spoločné nariadenie.

Potrebu zlepšenia a prepracovaného znenia smernice ešte zosilňujú súčasné okolnosti 
a výzvy; EÚ dnes čelí významným štrukturálnym výzvam demografickej aj hospodárskej 
povahy. V najbližších rokoch sa očakáva, že začne klesať počet obyvateľov v produktívnom 
veku, zatiaľ čo pozorované modely zamestnanosti s dôrazom na kvalifikovanú pracovnú silu 
budú pretrvávať. EÚ je takisto v situácii, ktorá sa vyznačuje „naliehavou potrebou 
inovácií“. Ročné výdavky z HDP na výskum a vývoj sú v Európe o 0,8 % nižšie ako v USA 
a o 1,5 % nižšie ako v Japonsku. Hoci trh EÚ zostáva najväčším trhom na svete, je 
roztrieštený a nedostatočne priaznivý pre inovácie. Na splnenie cieľa zvýšiť investície do 
výskumu a inovácií a hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 Inovácia v Únii je v Európe 
potrebné zaplniť odhadom jeden milión pracovných miest v oblasti výskumu. 
Prisťahovalectvo z krajín mimo Únie je zdrojom vysokokvalifikovaných osôb, pričom 
výskumní pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, sú najpotrebnejšou 
skupinou. EÚ môže aktívne priťahovať kvalifikovaných potenciálnych pracovníkov a ľudský 
kapitál na zvládnutie uvedených výziev. Súčasťou vonkajšej politiky Únie, najmä vo vzťahu 
ku krajinám v rámci európskej susedskej politiky alebo ku strategickým partnerom Únie, patrí 
posilnenie kontaktov medzi ľuďmi, ako aj mobility. Umožnením štátnym príslušníkom tretích 
krajín nadobúdať poznatky a zručnosti počas obdobia odborného vzdelávania v Európe sa 
podporuje „cirkulácia mozgov“ a spolupráca s tretími krajinami, z ktorej majú prospech 
vysielajúce aj prijímajúce krajiny. Globalizácia vyžaduje zlepšenie vzťahov medzi podnikmi 
EÚ a zahraničnými trhmi, pričom prostredníctvom pohybu stážistov a aupairov sa posilňuje 
rozvoj ľudského kapitálu a výsledkom je vzájomné obohacovanie migrantov, ich krajiny 
pôvodu a hostiteľskej krajiny, ako aj zlepšenie vzájomného zbližovania kultúr. 

Spravodajkyňa vyjadruje obavy, že ak chýba jasný právny rámec, existuje aj potenciálne 
riziko vykorisťovania, ktorému sú vystavení najmä platení stážisti, výskumní pracovníci 
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a aupairi, a následné riziko nekalej súťaže, a domnieva sa, že tieto obavy je nutné náležite 
preskúmať a vyriešiť. 

Spravodajkyňa víta celkový cieľ návrhu Komisie poskytnúť jednotný právny rámec zameraný 
špecificky na rôzne skupiny osôb prichádzajúce do Únie z tretích krajín. Plne chápe zámer 
zjednodušiť existujúce ustanovenia pre rôzne skupiny mali a zahrnúť ich do jedného nástroja. 
Zdôrazňuje však zložitosť tejto úlohy, keďže medzi rozličnými kategóriami štátnych 
príslušníkov tretích krajín existuje oveľa viac rozdielov než spoločných vlastností. 
Spravodajkyňa preto odporúča viaceré zmeny, ktorý by väčšmi posilnili tento návrh 
a podporili jeho ciele.

Pozmeňujúce návrhy 

Spravodajkyňa preskúmala návrh Komisie z hľadiska zamestnanosti. Text navrhovaný 
Komisiou nie je dostatočne jasný a uprednostňuje zovšeobecňovanie miešaním rôznych 
druhov pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú v prípade platených stážistov, výskumných 
pracovníkov, aupairov a študentov rôzne. Okrem toho v ňom chýba jasné rozlíšenie a odkazy 
s cieľom posilniť pracovnoprávne vzťahy príslušných skupín z hľadiska pracovných zmlúv, 
sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany. 

Spravodajkyňa mala teda pred sebou dvojakú dilemu:

a) požiadať o vypustenie platených stážistov, výskumných pracovníkov a aupairov 
z pôsobnosti tejto smernice horizontálnym pozmeňujúcim návrhom s odôvodnením 
a požiadaním, aby Komisia zahrnula tieto kategórie do inej smernice alebo smerníc. V článku 
2 preto spravodajkyňa v záujme jasnosti navrhuje vylúčiť všetky kategórie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktoré už sú pokryté inými existujúcimi smernicami (platených 
stážistov – ICT, držiteľov modrej karty EÚ, sezónnych a vyslaných pracovníkov); 

b) alternatívnou možnosťou bolo zmeniť text prepracovaného znenia smernice odstránením 
všetkých potenciálnych nedostatkov tak, aby bola zabezpečená minimálna úroveň 
harmonizácie podobná ako v iných smerniciach, ktoré sú už prijaté (modrá karta, jednotné 
povolenie) alebo o ktorých sa stále rokuje (ICT, sezónni pracovníci), a v súlade s nimi. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zvolila túto možnosť.

Je dobre známe, že pretrvávajúca finančná kríza prehĺbila sociálne a hospodárske rozdiely 
medzi členskými štátmi európskeho juhu a európskeho severu, čo viedlo k odlišným 
hospodárskym a sociálnym politikám v rámci EÚ. S týmto zreteľom migračné toky 
predstavujú naliehavý problém, ktorý prináša ďalšie finančné zaťaženie, ak sa účinne 
neregulujú.

Vzhľadom na súčasné podmienky na trhu práce v mnohých členských štátoch a na existujúce 
problémy sociálneho dumpingu na vnútornom trhu je zámer spravodajkyne dvojaký: posilniť 
trhy práce a lepšie zladiť zručnosti s nedostatkami na trhu práce a zaručiť rovnaké 
zaobchádzanie a nediskrimináciu všetkým kategóriám pracovníkov z EÚ a z tretích krajín. Na 
tento účel je potrebné zaručiť minimálnu úroveň ochrany a zároveň zaistiť podmienky pre 
vstup kvalifikovanej pracovnej sily. Spravodajkyňa plne podporuje úsilie smerujúce k správne 
riadenej a iniciatívnej migračnej politike s cieľom pritiahnuť do EÚ vysokokvalifikovaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Domnieva sa však, že návrhy, ktoré zahŕňajú do 
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povinných kategórií ustanovenia pre platených stážistov a aupairov, by mali vychádzať zo 
širšieho regulačného rámca zaručujúceho sociálnu ochranu a rovnaké zaobchádzanie. 
V ďalších ustanoveniach týkajúcich sa prístupu rodinných príslušníkov oprávnených osôb na 
trh práce a iných ustanoveniach o predĺžení pobytu pre výskumných pracovníkov po ukončení 
ich reálnej činnosti by sa mala zohľadňovať zásada subsidiarity a mali by sa uplatňovať bez 
toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov regulovať tieto záležitosti.

Napokon, nie je možné ignorovať skutočnosť, že súčasná miera nezamestnanosti v mnohých 
členských štátoch viedla k nebývalej sociálno-ekonomickej kríze, ktorá núti štátnych 
príslušníkov EÚ hľadať si prácu mimo EÚ.

V odôvodneniach spravodajkyňa vykonala niekoľko zmien s cieľom zaistiť, aby štátni 
príslušníci tretích krajín požívali rovnaké sociálne práva (odôvodnenie 7), aby sa podporovala 
„cirkulácia mozgov“ a zabránilo sa úniku mozgov (odôvodnenie 8a). Ďalšie pozmeňujúce 
návrhy majú za cieľ objasniť reciprocitu a právny základ dohôd o hosťovaní pre výskumných 
pracovníkov (odôvodnenie 9a), transponovať existujúce smernice tak, aby bola zaistená 
jednota medzi rodinnými príslušníkmi výskumných pracovníkov (odôvodnenie 11), 
a vymedziť podmienky na zahrnutie doktorandov medzi výskumných pracovníkov 
(odôvodnenie 12). Séria ďalších pozmeňujúcich návrhov rieši tieto otázky: mzdové prahy 
(odôvodnenie 12a); status aupairov (odôvodnenia 19, 21, 22); pracovné zmluvy (odôvodnenie 
23); finančný status žiadateľa a súvisiace poplatky za spracovanie žiadostí o povolenia 
(odôvodnenie 25); podmienky na predĺženie obdobia pobytu v novom členskom štáte 
(odôvodnenie 31); prístup študentov na trh práce (odôvodnenia 33, 33a, 33b, 33c); podmienky 
prístupu študentov a výskumných pracovníkov na trh práce (odôvodnenie 34). 

Spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko sa sústredila najmä na kľúčové 
otázky zahrnuté v článkoch 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 31 (keďže na predloženie 
tohto stanoviska bola stanovená veľmi krátka lehota). 

V článku 3 sa kladie dôraz na objasnenie vymedzení „platení stážisti“, „aupairi“, „odmena“, 
„zamestnanie“, „zamestnávateľ“, „rodinní príslušníci“, „vysokoškolské vzdelanie“, 
„neplatený“ stážista a „hostiteľská rodina“.

V článku 7 sa zavádza striktný pracovnoprávny vzťah medzi výskumným pracovníkom 
a akademickou inštitúciou s cieľom chrániť obe zúčastnené strany potvrdením ustanovení 
zahrnutých do existujúcich smerníc o výskumných pracovníkoch a o modrej karte.

V článku 12 sa objasňujú konkrétne podmienky, za ktorých možno neplatenému alebo 
platenému stážistovi, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, udeliť vízum na pobyt 
v členskom štáte, pričom sa osobitná pozornosť venuje dohode o odbornom vzdelávaní, resp. 
pracovnej zmluve a predchádzajúcemu vysokoškolskému vzdelaniu. 

V článku 14 sa kladie dôraz na osobitné postavenie aupairov a význam právne záväznej 
dohody s hostiteľskou rodinou s cieľom chrániť ich pracovné podmienky a sociálne krytie na 
úrovni EÚ a brániť ich vykorisťovaniu. Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu vydať špecifické 
usmernenia a osobitnú smernicu na reguláciu odvetvia aupairov. Vypúšťa slovo „materstvo“ 
s cieľom predísť situáciám zneužívania nariadenia a rozširuje zodpovednosť hostiteľskej 
krajiny o poskytnutie núdzovej pomoci aupairom.
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V článku 21 sa zaručuje právo na rovnaké zaobchádzanie s výskumnými pracovníkmi, ktoré 
sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, v oblastiach sociálneho zabezpečenia.

V článku 23 sa zdôrazňuje, že maximálny povolený počet hodín práce za týždeň alebo dní či 
mesiacov v roku nesmie byť u pracujúcich študentov menej ako desať hodín týždenne.

V článku 24 spravodajkyňa podporuje názor, že otázky, ako je rozšírenie pobytu výskumných 
pracovníkov a študentov na iný členský štát by mali byť voliteľné a ostať v absolútnej 
právomoci členských štátov. Zároveň by mala byť stanovená primeraná minimálna miera 
harmonizácie z hľadiska objemu príjmových kvót. 

V článku 25 spravodajkyňa zastáva názor, že zavedené výnimky z práva na zlúčenie rodiny 
by nemali byť v rozpore so zásadou brániť úniku mozgov z tretích krajín pôvodu a vždy by 
mali byť v súlade s hodnotami a zásadami uznávanými členskými štátmi. 

Do článkov 27 a 28 o právach výskumných pracovníkov a študentov krytých programami 
Únie na mobilitu a pobyt v druhom členskom štáte je zavedená rodovo neutrálna 
terminológia.

V článku 31 spravodajkyňa posilňuje myšlienku rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o poplatky, ktoré by mali žiadatelia platiť za svoje žiadosti; tieto poplatky by mali byť úmerné 
finančnému postaveniu a možnostiam s osobitným dôrazom na neplatené kategórie, ako sú 
neplatení stážisti a aupairi. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Táto smernica by mala prispieť k cieľu 
Štokholmského programu týkajúceho sa 
aproximácie vnútroštátnych právnych 
predpisov vzhľadom na podmienky vstupu 
a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Prisťahovalectvo z krajín mimo 
Únie je zdrojom vysoko kvalifikovaných

(3) Táto smernica by mala prispieť k cieľu 
Štokholmského programu týkajúceho sa 
aproximácie vnútroštátnych právnych 
predpisov vzhľadom na podmienky vstupu 
a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Prisťahovalectvo v rámci Únie 
a prisťahovalectvo z krajín mimo Únie je 
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osôb, a najmä študentov a výskumných 
pracovníkov, o ktorých je veľký záujem. 
Zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní 
kľúčového prínosu Únie – ľudského 
kapitálu – na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov stratégie 
Európa 2020.

zdrojom vysokokvalifikovaných osôb, 
a najmä študentov a výskumných 
pracovníkov, o ktorých je veľký záujem. 
Mohli by zohrávať významnú úlohu pri 
vytváraní kľúčového prínosu Únie –
ľudského kapitálu – na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, čím prispievajú 
k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nedostatky, na ktoré sa poukazuje 
v správach o vykonávaní uvedených dvoch 
smerníc, sa týkajú hlavne podmienok 
prijatia, práv, procesných záruk, prístupu 
študentov na trh práce počas štúdia, 
ustanovení týkajúcich sa mobility v rámci 
Únie, ako aj nedostatočnej harmonizácie, 
pretože pokrytie niektorých skupín, ako sú 
dobrovoľníci, žiaci a neplatení stážisti, 
zostalo pre členské štáty voliteľnou 
možnosťou. Následné širšie konzultácie 
takisto poukázali na potrebu lepších 
možností pri hľadaní zamestnania pre 
výskumných pracovníkov a študentov 
a lepšiu ochranu aupairov a platených 
stážistov, ktorých súčasné nástroje 
nezahŕňajú.

(4) Nedostatky, na ktoré sa poukazuje 
v správach o vykonávaní uvedených dvoch 
smerníc o štátnych príslušníkoch tretích 
krajín, sa týkajú hlavne podmienok 
prijatia, práv, procesných záruk, prístupu 
študentov na trh práce počas štúdia, 
ustanovení týkajúcich sa mobility v rámci 
Únie, ako aj nedostatočnej minimálnej 
úrovne harmonizácie, pretože pokrytie 
niektorých skupín, ako sú dobrovoľníci, 
žiaci a neplatení stážisti, zostalo pre 
členské štáty voliteľnou možnosťou. 
Následné širšie konzultácie takisto 
poukázali na potrebu lepších možností pri 
hľadaní zamestnania pre výskumných 
pracovníkov a študentov a lepšiu ochranu 
aupairov a platených stážistov, ktorých 
súčasné nástroje nezahŕňajú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Migrácia na účely stanovené v tejto 
smernici by mala podporiť vytváranie 
a získavanie poznatkov a zručností. Je 
formou vzájomného obohacovania pre 
dotknutých migrantov, ich krajinu pôvodu 
a hostiteľský členský štát a pomáha pri 
zbližovaní kultúr.

(7) Vykonávaním tejto smernice by sa 
mohlo podporiť vzájomné vytváranie 
a získavanie poznatkov a zručností
študentov, platených a neplatených 
stážistov, výskumných pracovníkov, 
dobrovoľníkov a aupairov; okrem toho by 
výskumní pracovníci, platení stážisti 
a aupairi mali počas svojho pobytu 
požívať rovnaké sociálne práva, aké majú 
štátni príslušníci hostiteľského členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie odráža smernicu Rady 2005/71/ES, odôvodnenie 15.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Vykonávanie tejto smernice by 
nemalo podporovať únik mozgov 
z nových alebo rozvojových krajín; preto 
by sa mali prijať ochranné opatrenia 
a stanoviť mechanizmy na podporu 
opätovného začlenenia výskumných 
pracovníkov do ich krajín pôvodu. 
Umožnením štátnym príslušníkom tretích 
krajín nadobúdať poznatky a zručnosti 
počas obdobia odborného vzdelávania 
v Európe by sa mala podporovať 
„cirkulácia mozgov“ pre vzájomný 
prospech, a nie únik mozgov na úkor 
tretích krajín pôvodu.
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Or. en

Odôvodnenie

Umožnením štátnym príslušníkom tretích krajín nadobúdať poznatky a zručnosti počas 
obdobia odborného vzdelávania v Európe by sa mala podporovať „cirkulácia mozgov“ pre 
vzájomný prospech, a nie únik mozgov na úkor tretích krajín pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Postup prijímania výskumných 
pracovníkov by mal v zásade vychádzať zo 
vzájomne právne záväznej a platnej 
dohody o hosťovaní medzi výskumným 
pracovníkom z tretej krajiny 
a hostiteľskou výskumnou organizáciou 
a mal by byť vymedzený 
pracovnoprávnym vzťahom podľa platnej 
právnej úpravy v členskom štáte 
a/alebo riadiť sa podľa tejto právnej 
úpravy. Preto sa okrem povolenia na 
pobyt musí vyžadovať aj pracovné 
povolenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, rodinní 
príslušníci výskumných pracovníkov, ako 
sú vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny, by mali byť prijatí s nimi. Mali by 
využívať výhody vyplývajúce z ustanovení 

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
vysokovzdelaných 
a vysokokvalifikovaných výskumných 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, má zásadný význam 
podporovať jednotu rodinných 
príslušníkov výskumných pracovníkov;
rodinní príslušníci výskumných 
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o mobilite v rámci Únie a mali by mať 
takisto prístup na trh práce.

pracovníkov by mali mať možnosť, ako je 
stanovené v smernici Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003, požívať právo na 
zlúčenie rodiny a výhody vyplývajúce 
z ustanovení o mobilite v rámci Únie. 
Rodinným príslušníkom oprávnených 
štátnych príslušníkov tretích krajín by sa 
mal udeliť prístup na trh práce bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov regulovať ho, a s ohľadom na 
situáciu na príslušnom trhu práce. 
Členské štáty sú nabádané, aby zaviedli 
podmienky integrácie a opatrenia ako 
napríklad výučbu jazykov. Právo na 
zlúčenie rodiny by sa však nemalo 
udeľovať ako ďalší stimul podporujúci 
únik mozgov z tretích krajín pôvodu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie podľa smernice o modrej karte.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V prípade potreby by sa členské štáty 
mali povzbudiť k tomu, aby sa 
k doktorandom pristupovali ako 
k výskumným pracovníkom.

(12) Mali by sa zachovať tradičné spôsoby 
prijímania, ako napríklad zamestnanie 
a odborná stáž, najmä pre doktorandov 
vykonávajúcich výskum ako študenti; za 
osobitných okolností, najmä keď by ich 
akademické znalosti v určitých oblastiach 
výskumu mohli byť pridanou hodnotou 
pre programy EÚ pre inovácie a rast, 
členské štáty by mohli k týmto 
doktorandom pristupovať ako
k výskumným pracovníkom.

Or. en
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Odôvodnenie

Znenie navrhnuté Komisiou je príliš všeobecné, je potrebné konkrétnejšie vymedzenie 
použitím nového znenia v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Táto smernica by mala zabezpečiť 
pružný systém vstupu vychádzajúci 
z dopytu, založený na objektívnych 
kritériách, ako je minimálny mzdový prah 
porovnateľný s úrovňou platov 
v členských štátoch, a na odborných 
kvalifikáciách. Určenie minimálneho 
spoločného menovateľa pre mzdový prah 
je nevyhnutné na zabezpečenie 
minimálnej úrovne harmonizácie 
podmienok prijatia v rámci Spoločenstva. 
Mzdový prah stanovuje minimálnu 
úroveň, pričom členské štáty môžu určiť 
vyššie mzdové prahy. Členské štáty by 
mali pevne stanoviť svoje prahy v súlade 
so situáciou na svojich trhoch práce a ich 
organizáciou a v súlade s ich všeobecnou 
prisťahovaleckou politikou.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie podobné smernici o modrej karte a smernici o vysielaní pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Odkaz na aupairov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, má 
však v tejto smernici obmedzený rozsah 
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a nemá veľký účinok z hľadiska 
harmonizácie; preto by sa mal vypracovať 
osobitný návrh samostatnej smernice 
zameraný na ich podmienky v Európskej 
únii.

Or. en

Odôvodnenie

Aj pre aupairov by sa mala stanoviť minimálna úroveň harmonizácie podobná ako v tejto 
smernici, ale mala by byť stanovená samostatnou smernicou zameranou výlučne na túto 
kategóriu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na platených stážistov, ktorí 
prichádzajú pracovať do Únie na základe 
presunov v rámci organizácie, pretože títo 
stážisti patria do rozsahu pôsobnosti 
[smernice 2013/xx/EÚ 
o vnútropodnikových presunoch].

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Doplnené do článku 2, kde sa nachádza jasný odkaz na stážistov v zmysle smernice o ICT –
na vnútropodnikové presuny sa táto smernica nevzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Keďže v súčasnosti na úrovni Únie 
neexistuje žiadny právny rámec týkajúci sa 
aupairov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorý by zabezpečil, aby sa 

(21) Aupairi nepatria do kategórie 
študentov ani pracovníkov, ale do 
osobitnej kategórie, ktorá má vlastnosti 
oboch týchto kategórií; preto je potrebné 
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s nimi spravodlivo zaobchádzalo, mali by 
sa zaviesť ustanovenia na riešenie ich 
špecifických potrieb ako zvlášť zraniteľnej 
skupiny. V tejto smernici by sa mali 
predvídať podmienky, ktoré musí splniť 
aupair, ako aj hostiteľská rodina, najmä 
pokiaľ ide o dohodu medzi nimi, ktorá by 
mala zahŕňať také prvky ako vreckové, 
ktoré bude dostávať.

vydať usmernenia, ktorými sa zaistí 
uznanie a ochrana osobitného statusu 
aupairov, stálosť ich pracovných 
podmienok a sociálneho krytia 
a primeraná regulácia odvetvia aupairov 
na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.
Keďže v súčasnosti na úrovni Únie 
neexistuje žiadny právny rámec týkajúci sa 
aupairov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorý by zabezpečil, aby sa 
s nimi spravodlivo zaobchádzalo, mali by 
sa zaviesť ustanovenia na riešenie ich 
špecifických potrieb ako zvlášť zraniteľnej 
skupiny. V tejto smernici by sa mali 
predvídať podmienky, ktoré musí splniť 
aupair, ako aj hostiteľská rodina, najmä 
pokiaľ ide o dohodu medzi nimi, ktorá by 
mala byť právne záväzná, zabezpečovať 
aupairom primeranú sociálnu ochranu1, 
jasne stanovovať ich práva, zodpovednosti 
a povahu povinností, počet pracovných 
hodín v týždni a sumu vreckového, ktoré 
budú dostávať, a chrániť ich pred tým, 
aby sa stali potenciálnymi obeťami 
obchodovania s ľuďmi alebo sexuálneho 
vykorisťovania2.

__________________
1 Európska sociálna charta. 
2 Správa aliancie GAATW a oznámenie 
tematickej sekcie C Európskeho 
parlamentu o zneužívaných domácich 
pracovníkoch v Európe: aupairi.

Or. en

Odôvodnenie

Aupairi sú osobitnou kategóriou, ktorá má vlastnosti kategórie pracovníkov aj študentov; je 
preto primerané prijať v tomto ohľade osobitné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V povolení by sa malo uviesť právne 
postavenie dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny a príslušné programy Únie 
vrátane opatrení týkajúcich sa mobility. 
Členské štáty môžu uviesť ďalšie 
informácie v papierovej podobe alebo 
elektronicky za predpokladu, že 
nepredstavujú ďalšie podmienky.

(23) V povolení by sa malo uviesť právne 
postavenie a manželský stav dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny, možné 
pracovné zmluvy, ponuky neplatených 
stáží, povaha odsúhlaseného štúdia 
a dobrovoľníckej práce a príslušné
výskumné a iné programy Únie vrátane 
opatrení týkajúcich sa mobility. Členské 
štáty môžu uviesť ďalšie informácie 
v papierovej podobe alebo elektronicky za 
predpokladu, že nepredstavujú ďalšie 
podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené právne postavenie a manželský stav sa týkajú občianstva danej osoby a jej 
manželského postavenia v priamej súvislosti s právom na zlúčenie rodiny.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Členské štáty môžu od žiadateľov 
vyberať poplatok za spracovanie žiadostí 
o povolenie. Poplatky by mali byť 
primerané účelu pobytu.

(25) Členské štáty môžu od žiadateľov 
vyberať poplatok za spracovanie žiadostí 
o povolenie. Poplatky by mali byť 
primerané účelu pobytu a finančnému 
postaveniu žiadateľa a v prípade 
neplatených stážistov a aupairov by mala 
existovať možnosť ich náhrady zo strany 
hostiteľského subjektu či rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Je nevyhnutné uľahčovať v rámci 
Únie mobilitu výskumných pracovníkov, 
študentov a platených stážistov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Pre 
výskumných pracovníkov by sa touto 
smernicou mali zlepšiť pravidlá týkajúce sa 
obdobia, počas ktorého by sa povolenie 
udelené prvým členským štátom malo
vzťahovať na pobyt v druhom členskom 
štáte bez toho, aby bola potrebná nová 
dohoda o hosťovaní. Pokiaľ ide o situáciu 
študentov a novej skupiny platených 
stážistov, mali by sa dosiahnuť zlepšenia, 
ktoré by im umožnili zostať v druhom 
členskom štáte počas obdobia od troch do 
šiestich mesiacov za predpokladu, že 
spĺňajú všeobecné podmienky stanovené 
v tejto smernici. Na stážistov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí 
prichádzajú do Únie na základe presunu 
v rámci organizácie, by sa mali v súlade so 
[smernicou 2013/xx/EÚ 
o vnútropodnikových presunoch] 
uplatňovať špecifické ustanovenia týkajúce 
sa mobility v rámci Únie navrhnuté podľa 
povahy ich presunu.

(31) Pre výskumných pracovníkov by sa 
touto smernicou mali zlepšiť pravidlá 
týkajúce sa možnosti predĺženia jasne 
vymedzeného obdobia, počas ktorého by sa 
povolenie udelené prvým členským štátom 
mohlo vzťahovať na pobyt v druhom 
členskom štáte bez toho, aby bola potrebná 
nová dohoda o hosťovaní; to by však 
vyžadovalo súhlas nového členského štátu 
za predpokladu, že toto predĺženie bolo 
zahrnuté v pôvodnej pracovnej zmluve 
ako súčasť osobitných potrieb v súvislosti 
s absolvovaným výskumným programom. 
Pokiaľ ide o situáciu študentov a novej 
skupiny platených stážistov, mali by sa 
dosiahnuť zlepšenia, ktoré by im umožnili 
zostať v druhom členskom štáte počas 
jasne vymedzeného obdobia od troch do 
šiestich mesiacov za predpokladu, že 
spĺňajú všeobecné podmienky stanovené 
v tejto smernici a že sú zavedené 
primerané opatrenia na zabránenie 
možného rizika zneužitia. Na stážistov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
a ktorí prichádzajú do Únie na základe 
presunu v rámci organizácie, by sa mali 
v súlade so [smernicou 2013/xx/EÚ 
o vnútropodnikových presunoch] 
uplatňovať špecifické ustanovenia týkajúce 
sa mobility v rámci Únie navrhnuté podľa 
povahy ich presunu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 
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uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal
by im byť povolený zvýšený prístup na trh 
práce za podmienok stanovených v tejto 
smernici, čo predstavuje najmenej 20 
hodín týždenne. Zásada prístupu 
študentov na trh práce by mala byť 
hlavným pravidlom. Vo výnimočných 
prípadoch by však mali byť členské štáty 
schopné zohľadniť situáciu na svojich 
vnútroštátnych trhoch práce, aj keď sa tým 
nesmie riskovať úplné popretie práva na 
prácu.

uhradiť časť ich nákladov na štúdium, by 
sa im mali poskytnúť podobné príležitosti 
a prístup na trh práce, aké požívajú 
študenti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
krajín EÚ, so zohľadnením toho, že 
členské štáty by mali byť schopné posúdiť 
existujúcu situáciu na svojich vlastných
vnútroštátnych trhoch práce a udeliť 
predbežné schválenie pracovného 
povolenia študentom, ktorí si želajú 
vyvíjať hospodársku činnosť. Prístup na 
trh práce by sa mal poskytovať bez toho,
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov regulovať tento prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Pri vydávaní povolení a prijímaní 
študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, by sa nemala vylučovať 
možnosť zamestnania na čiastočný 
úväzok, pokiaľ to nenarúša vzdelávanie 
ako hlavný účel pobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 33b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33b) Možnosť zamestnania na viac ako 
desať hodín týždenne by nemala byť 
vylúčená, ale mala by sa povoliť len 
v prípade, že potenciálny zamestnávateľ 
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nemôže zamestnať žiadnu nezamestnanú 
osobu s rovnakou kvalifikáciou z úradu 
práce v danom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 33c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33c) Zamestnávanie študentov by mala 
povoľovať a monitorovať príslušná 
agentúra v spolupráci s úradom práce 
členského štátu; podmienkou ich 
zamestnania, najmä v rozsahu tejto 
smernice, by malo byť úspešné plnenie 
ich akademických úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Chýba objasnenie postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín ako študentov a pracovníkov 
na čiastočný úväzok a zodpovednosti príslušnej agentúry.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali umožniť 
študentom, ktorí ukončia štúdium v Únii, 
aby zostali na ich území s cieľom hľadať 
si prácu alebo založiť podnik počas 12
mesiacov od skončenia platnosti prvého 
povolenia. To isté by mali umožniť 

(34) Ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali mať 
priestor umožniť študentom, ktorí ukončia 
štúdium v Únii, aby zostali na ich území 
s cieľom hľadať si prácu alebo založiť 
podnik počas šiestich mesiacov od 
skončenia platnosti prvého povolenia. To 
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výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu vymedzeného 
v dohode o hosťovaní. Tento postup by 
nemal predstavovať automatické právo na 
prístup na trh práce alebo na založenie 
podniku. Môže sa požadovať, aby o tom 
poskytli dôkaz v súlade s článkom 24.

isté by mali mať možnosť umožniť 
výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu v závislosti od 
dohody o hosťovaní, pracovnej zmluvy 
a podmienok na trhu práce v príslušnom 
členskom štáte. Tento postup by nemal 
znamenať automatické právo na prístup na 
trh práce alebo na založenie podniku, ale 
možnosť členského štátu rozhodnúť 
o ňom za určitých podmienok a tiež 
požadovať poskytnutie dôkazu v súlade 
s článkom 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov 
a aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Tieto skupiny majú právo na to, 
aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 
o jednotnom postupe vybavovania žiadostí 
o jednotné povolenie na pobyt 
a zamestnanie na území členského štátu 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
a o spoločnom súbore práv pracovníkov 
z tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte. Okrem práv udelených 
podľa smernice 2011/98/EÚ by sa 
v prípade výskumných pracovníkov, ktorí 
sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
mali dodržiavať priaznivejšie práva na 
rovnaké zaobchádzanie, ako majú štátni 

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov 
a aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Okrem práv udelených podľa 
smernice 2011/98/EÚ by sa v prípade 
výskumných pracovníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, mali 
dodržiavať práva na rovnaké 
zaobchádzanie, ako majú štátni príslušníci 
hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide 
o oblasti sociálneho zabezpečenia, ako sú 
vymedzené v nariadení č. 883/2004 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia. V súčasnosti sa v smernici 
2011/98/EÚ predpokladá možnosť, že 
členské štáty obmedzia rovnaké 
zaobchádzanie v oblastiach sociálneho 
zabezpečenia vrátane rodinných dávok 
a táto možnosť obmedzenia by mohla 
ovplyvniť výskumných pracovníkov. 
Okrem toho nezávisle od toho, či na 
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príslušníci hostiteľského členského štátu, 
pokiaľ ide o oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ako sú vymedzené 
v nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. 
V súčasnosti sa v smernici 2011/98/EÚ 
predpokladá možnosť, že členské štáty 
obmedzia rovnaké zaobchádzanie 
v oblastiach sociálneho zabezpečenia 
vrátane rodinných dávok a táto možnosť 
obmedzenia by mohla ovplyvniť 
výskumných pracovníkov. Okrem toho 
nezávisle od toho, či na základe práva Únie 
alebo na základe vnútroštátneho práva 
hostiteľského členského štátu dostanú 
žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti 
a aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť 
mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup 
k tovarom a službám a ponuku tovarov 
a služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti .

základe práva Únie alebo na základe 
vnútroštátneho práva hostiteľského 
členského štátu dostanú žiaci, 
dobrovoľníci, neplatení stážisti a aupairi, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, prístup na trh práce, mali byť mať 
právo na rovnaké zaobchádzanie ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup 
k tovarom a službám a ponuku tovarov 
a služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na územie
členských štátov na obdobie presahujúce 
90 dní na účely výskumu, štúdia, výmen 
žiakov, plateného a neplateného odborného 
vzdelávania, dobrovoľníckej služby alebo 
činnosti aupair;

a) podmienky vstupu, pobytu a práce
štátnych príslušníkov tretích krajín na 
území členských štátov na obdobie 
presahujúce 90 dní na účely výskumu, 
štúdia, výmen žiakov, plateného 
a neplateného odborného vzdelávania, 
dobrovoľníckej služby alebo činnosti 
aupair;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podmienky vstupu do členského štátu, 
ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny povolenie na základe tejto 
smernice, a pobytu v tomto členskom štáte 
študentov a platených stážistov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na 
obdobie presahujúce 90 dní v iných 
členských štátoch, ako je členský štát, 
ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny povolenie na základe tejto 
smernice;

b) podmienky vstupu do členského štátu, 
ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny povolenie na základe tejto 
smernice, a pobytu a práce v tomto 
členskom štáte študentov a platených 
stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, na obdobie presahujúce 90 
dní v iných členských štátoch, ako je 
členský štát, ktorý prvý udelil štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny povolenie na 
základe tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podmienky vstupu do členského štátu, 
ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny povolenie na základe tejto 
smernice, a pobytu v tomto členskom štáte 
výskumných pracovníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín;

c) podmienky vstupu do členského štátu, 
ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny povolenie na základe tejto 
smernice, a pobytu a práce v tomto 
členskom štáte výskumných pracovníkov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) stážistov, ktorí prichádzajú do Únie na 
základe vnútropodnikového presunu podľa
[smernice 2013/xx/EÚ 
o vnútropodnikových presunoch].

g) platených stážistov, ktorí prichádzajú do 
Únie na základe vnútropodnikového 
presunu a patria do pôsobnosti [smernice 
2013/xx/EÚ o vnútropodnikových 
presunoch].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) ktorí žiadajú o povolenie na pobyt 
a vstup do členského štátu ako držitelia 
modrej karty EÚ v zmysle smernice 
2009/50/ES s cieľom pracovať ako 
vysokokvalifikovaní pracovníci na území 
členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) ktorým bol povolený vstup na územie 
členského štátu ako sezónnym 
pracovníkom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) na ktorých sa vzťahuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb1, pokiaľ sú vyslaní na územie 
príslušného členského štátu;
__________________
1 Ú. v. EÚ L 18, 21.1.1997, s. 22.

Or. en

Odôvodnenie

Kategórie už zahrnuté do iných smerníc by mali byť v záujme jasnosti z tejto smernice vyňaté.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „platený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie 
členského štátu na obdobie trvania 
odborného vzdelávania, počas ktorého 
dostáva odmenu v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi príslušného členského 
štátu;

f) „platený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny s predchádzajúcim 
relevantným vzdelaním alebo 
kvalifikáciou, ktorý je zamestnancom na 
školení na účely kariérneho rozvoja, 
pracuje v rámci pracovnej zmluvy a bol 
prijatý na územie členského štátu na 
obdobie trvania odborného vzdelávania, 
počas ktorého dostáva odmenu v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi príslušného členského štátu
alebo platnou kolektívnou zmluvou;

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie v súčasnej podobe nespomína cieľ platenej stáže ani odkaz na pracovnoprávny 
vzťah, ktorý platená práca so sebou prináša.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) „aupair“ je štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorého dočasne prijala rodina na 
území členského štátu výmenou za ľahké 
domáce práce a starostlivosť o deti, aby si 
zlepšil svoje jazykové schopnosti 
a vedomosti o hostiteľskej krajine;

i) „aupair“ je mladý dospelý pracovník 
z tretej krajiny vo veku 18 – 30 rokov, 
ktorého dočasne prijala hostiteľská rodina 
na území členského štátu na stanovené 
časové obdobie, počas ktorého si rozširuje 
svoje vzdelanie, jazykové schopnosti 
a kultúrne vedomosti o hostiteľskej krajine 
výmenou za ľahké domáce práce 
a starostlivosť o deti.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie v súlade so znením použitým v Európskej dohode Rady Európy z roku 1968 
Medzinárodnou asociáciou aupairov, ktoré sa nachádza aj v správe o politike EP v tejto 
oblasti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) „odmena“ je platba v akejkoľvek 
podobe prijatá ako protihodnota za 
poskytované služby, ktorá je na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
ustálenej praxe považovaná za základný 
prvok zamestnania;

m) „odmena“ je mzda, výplata alebo 
akákoľvek iná protihodnota, v hotovosti 
alebo v naturáliách, ktorú pracovník 
prijíma priamo v súvislosti so 
zamestnaním od svojho zamestnávateľa, 
ktorá je rovnocenná poskytovaným 
službám a ktorá je na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov, platnej 
kolektívnej zmluvy alebo ustálenej praxe 
považovaná za základný prvok 
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zamestnania;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie je nedostatočné, najmä na účely tejto smernice, ktorá obsahuje určité prvky 
týkajúce sa aupairov. Je tiež potrebné zdôrazniť pracovnoprávny vzťah.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „zamestnanie“ je výkon činností 
predstavujúcich akúkoľvek formu práce 
upravenú vnútroštátnym právom alebo 
v súlade s ustálenou praxou pre 
zamestnávateľa a pod jeho vedením 
a dohľadom;

n) „zamestnanie“ je výkon činností 
predstavujúcich formu práce upravenú 
vnútroštátnym právom, platnou 
kolektívnou zmluvou alebo v súlade 
s ustálenou praxou pre zamestnávateľa 
a pod jeho vedením a dohľadom; znamená 
legálnu zmluvu medzi dvoma stranami, 
zamestnávateľom a zamestnancom, 
ktorou vznikajú medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom vzájomné práva 
a povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno na (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) „zamestnávateľ“ je akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, pre ktorú alebo 
pod vedením a dohľadom ktorej sa 
zamestnanie vykonáva1;
__________________
1 Smernica 2009/52/ES. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno nb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nb) „rodinní príslušníci“ sú štátni 
príslušníci tretej krajiny v zmysle článku 4 
smernice 2003/86/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno nc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nc) „vysokoškolské vzdelanie“ je 
akýkoľvek diplom, osvedčenie alebo iný 
doklad o formálnej kvalifikácii, vydané 
príslušným orgánom, ktoré osvedčujú 
úspešné ukončenie programu 
vysokoškolského vzdelávania, a to súboru 
kurzov poskytnutých vzdelávacou 
ustanovizňou uznanou za inštitúciu 
vysokoškolského vzdelávania v štáte, kde 
sa nachádza. Na účely tejto smernice sa 
vysokoškolské vzdelanie zohľadňuje pod 
podmienkou, že štúdium potrebné na jeho 
získanie trvalo najmenej tri roky 
a umožňuje prístup k doktorandskému 
štúdiu a programom1.
__________________
1 Ú. v. ES L 155, 18.6.2009, s. 21.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno na (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nd) „hostiteľská rodina“ znamená rodinu 
vrátane rodín s jedným rodičom, s ktorou 
pod spoločnou strechou žije obyčajne 
najmenej jedno dieťa vo veku do 18 rokov 
a ktorá dočasne prijíma aupaira 
a umožňuje mu podieľať sa na svojom 
každodennom rodinnom živote na území 
členského štátu na základe právne 
záväznej dohody uzatvorenej medzi 
hostiteľskou rodinou a aupairom;

Or. en

Odôvodnenie

Chýba odkaz na rodiny s jedným rodičom a podľa Rady Európy a iných politických štúdií je 
obmedzený aj vek detí v tejto rodine, keďže starostlivosť o deti je jedným z dôvodov, prečo 
rodiny potrebujú aupairov. Dohoda by mala byť právne záväzná a mala by brániť 
vykorisťovaniu a nespravodlivému zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa nedotýka práva 
členských štátov prijať alebo ponechať 
v platnosti ustanovenia, ktoré sú pre 
osoby, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, 
výhodnejšie v súvislosti s článkami 21, 22, 
23, 24, 25 a 29, najmä v kontexte 
partnerstiev v oblasti mobility.

2. Touto smernicou nie je dotknuté právo
členských štátov prijať alebo zachovať
priaznivejšie ustanovenia pre osoby, na 
ktoré sa vzťahuje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 6 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) na požiadanie členského štátu musí 
predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu 
bude mať dostatočné zdroje na pokrytie 
svojich výdavkov na živobytie, odborné 
vzdelávanie a na cestu späť bez toho, aby 
tým bola dotknutá možnosť individuálne 
preskúmať každý prípad.

f) na požiadanie členského štátu musí 
predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu 
bude mať dostatočné zdroje na pokrytie 
svojich výdavkov na živobytie, odborné 
vzdelávanie a na cestu späť bez toho, aby 
tým bola dotknutá možnosť individuálne 
preskúmať každý prípad. Poskytnutie 
takéhoto dokladu je potrebné aj v prípade, 
že štátny príslušník tretej krajiny poberá 
grant alebo štipendium alebo prijal od 
hostiteľskej rodiny záväzok k sponzorstvu 
či oficiálnu ponuku práce.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa uviesť aj možnosť grantov, štipendií a sponzorstva, ktoré by štátni príslušníci 
tretích krajín mali vždy vykazovať z daňových dôvodov a na účely lepšej kontroly zo strany 
správy členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 6 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) uviesť svoju adresu na území 
príslušného členského štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Odráža znenie použité v iných smerniciach o štátnych príslušníkoch tretích krajín.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dohodu o hosťovaní podpísanú 
s výskumnou organizáciou v súlade 
s článkom 9 ods. 1 a 2;

a) platnú dohodu o hosťovaní vrátane 
platnej pracovnej zmluvy alebo záväznej 
pracovnej ponuky na miesto výskumného 
pracovníka podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov, podpísanú 
s výskumnou organizáciou v súlade 
s článkom 9 ods. 1 a 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) platný cestovný doklad podľa článku 
6 a potvrdenie o zdravotnom poistení, 
alebo ak to ustanovujú vnútroštátne 
právne predpisy, dôkaz o prihlásení do 
zdravotného poistenia pokrývajúceho 
všetky riziká, ktoré bežne zahŕňa poistenie 
štátnych príslušníkov daného členského 
štátu, a to na obdobia, na ktoré sa 
nevzťahuje poistné krytie a príslušné 
nároky vyplývajúce z pracovnej zmluvy 
alebo s ňou spojené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) platné potvrdenie získané od 
príslušnej výskumnej organizácie 
o požadovanej akademickej kvalifikácii na 
prijatie za výskumného pracovníka 
v konkrétnej oblasti na účely výskumného 
projektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu, v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať 
predloženú žiadosť, keď už je príslušný 
štátny príslušník tretej krajiny na ich 
území.

5. Členské štáty môžu, v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať 
predloženú žiadosť, keď už je príslušný 
štátny príslušník tretej krajiny na ich území
na účely absolvovania doktorandského 
štúdia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty určia, či má žiadosť 
o povolenie podať výskumný pracovník 
alebo príslušná výskumná organizácia.

6. Žiadosť o povolenie má podať príslušná 
výskumná organizácia v plnej spolupráci 
s potenciálnym výskumným pracovníkom 
a po dohode s ním.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 
alebo o dohode o hosťovaní a pri 
posudzovaní obnovení alebo povolení 
podľa článkov 6 a 16 počas prvého roka 
legálneho zamestnania na mieste 
výskumného pracovníka môžu členské 
štáty preskúmať situáciu na svojom trhu 
práce a uplatniť svoje vnútroštátne 
postupy týkajúce sa požiadaviek na 
obsadenie voľného pracovného miesta.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Ak sú podmienky na zlúčenie rodiny 
relevantné a sú splnené, výskumný 
pracovník, ktorý je štátnym príslušníkom 
tretej krajiny, podá o tom vyhlásenie 
a predloží právne podklady pre svojich 
rodinných príslušníkov spolu so 
žiadosťou o povolenie.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie podobné smerniciam o výskumných pracovníkoch, modrej karte a zlúčení rodiny 
a o sankciách voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nelegálne 
zostávajú v zamestnaní.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) informáciu o právnom vzťahu medzi 
výskumnou organizáciou a výskumným 
pracovníkom;

e) špecifikáciu pracovnoprávneho vzťahu 
medzi výskumnou organizáciou 
a výskumným pracovníkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) informáciu o pracovných podmienkach
výskumného pracovníka.

f) špecifikáciu pracovných podmienok 
a ochranu sociálneho zabezpečenia
výskumného pracovníka,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) informáciu o kvalifikácii výskumného 
pracovníka v kontexte rozsahu a cieľov 
výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno fb (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fb) doklad o zdravotnom poistení 
pokrývajúcom všetky riziká kryté pre 
štátnych príslušníkov daného členského 
štátu alebo o prihlásení naň.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Osobitné podmienky pre stážistov Osobitné podmienky pre neplatených 
a platených stážistov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) musel podpísať dohodu o odbornom 
vzdelávaní, schválenú v prípade potreby 
príslušným orgánom dotknutého členského 
štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou, na stáž vo verejnom alebo 
súkromnom podniku alebo verejnom alebo 
súkromnom zariadení odbornej prípravy 
uznanom členským štátom v súlade 
s v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou;

a) predloží doklad o podpísaní dohody
o odbornom vzdelávaní alebo pracovnej 
zmluvy, schválenej v prípade potreby 
príslušným orgánom dotknutého členského 
štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou, na stáž vo verejnom alebo 
súkromnom podniku alebo verejnom alebo 
súkromnom zariadení odbornej prípravy 
uznanom členským štátom v súlade s jeho 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
správnou praxou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na požiadanie členského štátu preukáže, 
že má príslušné predchádzajúce vzdelanie,
kvalifikácie alebo profesionálne
skúsenosti, ktoré mu umožnia využívať 
výhody vyplývajúce z pracovných 
skúseností.

b) na požiadanie členského štátu preukáže, 
že má príslušnú predchádzajúcu 
vysokoškolskú kvalifikáciu alebo 
profesionálnu kvalifikáciu, ktoré mu 
umožnia využívať výhody vyplývajúce 
z pracovných skúseností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) predloží dôkaz, že počas svojho pobytu 
bude mať dostatočné zdroje na pokrytie 
svojich výdavkov na živobytie, štúdium 
a na cestu späť. Členské štáty uverejnia 
sumu minimálnych mesačných zdrojov, 
ktoré vyžadujú na účely tohto 
ustanovenia, pričom nie je dotknutá 
možnosť preskúmania každého 
individuálneho prípadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V dohode uvedenej v písmene a) sa V dohode uvedenej v písmene a) sa opisuje 
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opisuje program odborného vzdelávania, 
stanovuje sa jeho trvanie, podmienky 
dohľadu nad stážistom pri výkone tohto 
programu, pracovný čas, právny vzťah 
s hostiteľským subjektom, a ak je stážista 
platený, odmena, ktorá sa mu poskytuje. 

program odborného vzdelávania, stanovuje 
sa jeho trvanie, podmienky dohľadu nad 
stážistom pri výkone tohto programu, 
pracovný čas, právny vzťah s hostiteľským 
subjektom, a ak je stážista platený, 
odmena, ktorá sa mu poskytuje, a všetky 
ostatné podmienky zamestnania vrátane 
dávok a ochrany sociálneho zabezpečenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu od hostiteľského 
subjektu požadovať, aby potvrdil, že štátny 
príslušník tretej krajiny neobsadil pracovné 
miesto.

2. Členské štáty môžu od hostiteľského 
subjektu požadovať, aby potvrdil, že štátny 
príslušník tretej krajiny neobsadil pracovné 
miesto, s cieľom zaistiť, aby zahraniční 
pracovníci neboli vykorisťovaní ako lacná 
pracovná sila v snahe zvýšiť ziskové 
marže spoločností, čím sa podporuje 
sociálny dumping.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) má najmenej 17, ale nie viac než 30 
rokov alebo s výnimkou jednotlivých 
odôvodnených prípadov viac než 30 rokov;

a) má najmenej 18 rokov alebo zákonný 
vek podľa príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov na uzatváranie zmlúv, 
ale nie viac než 30 rokov;

Or. en
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Odôvodnenie

Ako je uvedené vo vymedzení aupairov, je nutné predchádzať situáciám vykorisťovania 
neplnoletých osôb a vo väčšine členských štátov je 18 rokov zákonný vek plnoletosti, ako aj 
vek, v ktorom môžu osoby zákonne uzatvárať zmluvy bez súhlasu dospelých. Mala by sa však 
venovať pozornosť vnútroštátnym právnym predpisom tretích krajín o zákonnom veku, 
v ktorom osoby nadobúdajú väčšinu práv dospelých osôb.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) predloží dôkaz, že hostiteľská rodina 
zaňho preberá zodpovednosť počas jeho 
prítomnosti na území dotknutého 
členského štátu, najmä pokiaľ ide 
o živobytie, ubytovanie, zdravotnú 
starostlivosť, materstvo alebo riziká nehôd;

b) predloží dôkaz, že hostiteľská rodina 
zaňho preberá zodpovednosť počas jeho 
prítomnosti na území dotknutého 
členského štátu, najmä pokiaľ ide 
o živobytie, ubytovanie, zdravotnú 
starostlivosť alebo riziká nehôd
poskytnutím núdzovej pomoci v prípade 
potreby;

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „materstvo“ by sa malo vypustiť, aby sa zabránilo situáciám zneužitia tejto smernice. 
Núdzová pomoc má pri cestovaní do zahraničia podstatný význam a znamená pomoc pri 
neočakávaných udalostiach, napr. nehodách a pod.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predložiť dohodu medzi aupairom 
a hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho 
práv a povinností vrátane zásad týkajúcich 
sa vreckového, ktoré bude dostávať 
a primeraných opatrení, ktoré mu umožnia 
navštevovať kurzy a zúčastňovať sa na 
každodenných rodinných povinnostiach.

c) predloží právne záväznú pracovnú 
zmluvu, v ktorej sa uvádzajú práva 
a zmluvné záväzky aupaira a hostiteľskej 
rodiny, na základe ktorej aupair dostáva 
stravu a ubytovanie výmenou za služby, 
ako sú ľahké domáce práce 
a starostlivosť o deti, a dohodu medzi 
aupairom a hostiteľskou rodinou s jasným 
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vymedzením jeho práv a povinností 
vrátane zásad týkajúcich sa vreckového, 
ktoré bude dostávať a primeraných 
opatrení, ktoré mu umožnia navštevovať 
kurzy, vrátane udelenia jedného celého 
dňa voľna za týždeň, a zúčastňovania sa 
na každodenných rodinných povinnostiach
s uvedením maximálneho počtu hodín 
denne, ktoré môžu byť vyhradené na 
zúčastňovanie sa na týchto povinnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

 Pozri GAATW (Svetová aliancia boja proti obchodovaniu so ženami), pracovný dokument 
z roku 2013, Aupairi: výzvy pre bezpečnú migráciu a dôstojnú prácu.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno c – pododsek 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimálne vreckové by sa malo stanoviť 
na vnútroštátnej úrovni tak, aby bolo 
rovné aspoň minimálnej mzde 
v porovnateľných odvetviach činnosti 
v hostiteľskej krajine, a malo by platiť pre 
všetkých aupairov (bez toho, aby boli 
dotknuté lepšie podmienky).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno c – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny pracovný čas nesmie 
prekročiť 25 hodín týždenne a päť hodín 
denne s jedným celým dňom voľna 
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týždenne alebo osem hodín denne s dvoma 
celými dňami voľna týždenne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na vnútroštátnej úrovni sa zriadi 
mechanizmus, ktorí umožní aupairom 
zmeniť hostiteľskú rodinu a v prípade 
náhleho ukončenia zmluvy dostane 
aupair k dispozícii lehotu jeden mesiac na 
nájdenie novej hostiteľskej rodiny; 
v takom prípade musí požiadať aj o nové 
povolenie na pobyt. Aupair môže zostať 
ako hosť u novej hostiteľskej rodiny, kým 
čaká na odpoveď od imigračnej služby. 
Imigračné orgány pri vydávaní nového 
povolenia na pobyt zohľadnia dôvody na 
zmenu hostiteľskej rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty udelia povolenie pre 
výskumných pracovníkov na dobu
minimálne jedného roka a obnovia ho, ak 
sú stále splnené podmienky stanovené 
v článkoch 6, 7 a 9. Ak je výskumný 
projekt naplánovaný tak, že má trvať menej 
ako jeden rok, povolenie sa udelí na dobu
trvania projektu.

1. Členské štáty udelia povolenie vrátane 
povolenia na pobyt a pracovného 
povolenia pre výskumných pracovníkov na 
obdobie minimálne jedného roka a obnovia 
ho, ak sú stále splnené podmienky 
stanovené v článkoch 6, 7 a 9. Ak je 
výskumný projekt naplánovaný tak, že má 
trvať menej ako jeden rok, povolenie sa 
udelí na obdobie trvania projektu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Doba platnosti povolenia vydaného 
stážistom zodpovedá dobe trvania stáže, 
pričom nesmie prekročiť jeden rok. Vo 
výnimočných prípadoch ho možno 
jedenkrát predĺžiť vo forme povolenia na 
pobyt, výlučne na čas potrebný na získanie 
odbornej kvalifikácie uznanej členským 
štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou, pokiaľ jeho držiteľ naďalej spĺňa 
podmienky stanovené v článkoch 6 a 12.

4. Obdobie platnosti povolenia vydaného 
stážistom alebo povolenia na pobyt 
a pracovného povolenia vydaného 
plateným stážistom zodpovedá obdobiu
trvania stáže, pričom nesmie prekročiť 
jeden rok. Vo výnimočných prípadoch ho 
možno jedenkrát predĺžiť vo forme 
povolenia na pobyt, výlučne na čas 
potrebný na získanie odbornej kvalifikácie 
uznanej členským štátom v súlade s jeho 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
správnou praxou, pokiaľ jeho držiteľ 
naďalej spĺňa podmienky stanovené 
v článkoch 6 a 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť, 
ak sa zdá, že hostiteľský subjekt zámerne 
zrušil pozície, ktoré sa pokúša obsadiť 
prostredníctvom novej žiadosti počas 12 
mesiacov bezprostredne predchádzajúcich 
dátumu žiadosti.

2. Členské štáty zamietnu žiadosť, ak 
hostiteľský subjekt zámerne zrušil pozície, 
ktoré sa pokúša obsadiť prostredníctvom 
novej žiadosti počas 12 mesiacov 
bezprostredne predchádzajúcich dátumu 
žiadosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 21 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Výskumní pracovníci, študenti, žiaci, 
stážisti, dobrovoľníci a aupairi, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, majú 
právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo 
rovnako ako so štátnymi príslušníkmi 
hostiteľského členského štátu podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 
o jednotnom postupe vybavovania žiadostí 
o jednotné povolenie na pobyt 
a zamestnanie na území členského štátu 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
a o spoločnom súbore práv pracovníkov 
z tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. b)
smernice 2011/98/EÚ majú štátni 
príslušníci tretích krajín právo na to, aby sa 
s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o oblasti 
sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných 
dávok, ako sú vymedzené v nariadení č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia.

1. Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a)
smernice 2011/98/EÚ majú výskumní 
pracovníci a študenti, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, právo na to, aby 
sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o vzdelanie 
a odbornú prípravu a o oblasti sociálneho 
zabezpečenia vrátane rodinných dávok, ako 
sú vymedzené v nariadení č. 883/2004 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát určí maximálny 
počet hodín za týždeň alebo dní alebo 
mesiacov za rok, počas ktorých možno 
vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie 
byť menej ako 20 hodín za týždeň alebo 
tomu zodpovedajúci počet dní alebo 
mesiacov za rok.

3. Každý členský štát určí maximálny 
počet hodín za týždeň alebo dní alebo 
mesiacov za rok, počas ktorých možno 
vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie 
byť menej ako desať hodín za týždeň alebo 
tomu zodpovedajúci počet dní alebo 
mesiacov za rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 24 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Po skončení výskumu alebo štúdia 
v členskom štáte majú štátni príslušníci 
tretích krajín právo zostať na území 
členského štátu počas obdobia 12
mesiacov s cieľom hľadať si prácu alebo 
založiť podnik, ak sú stále splnené 
podmienky stanovené v článku 6 písm. a) 
a písm. c) až f). V období od troch do šesť 
mesiacov orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať, aby 
predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní 
zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 6 
mesiacoch orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať 
o ďalšie predloženie dokladu, že majú 
reálnu šancu zamestnať sa alebo založiť 
podnik.

Akékoľvek ustanovenie o predĺžení 
pobytu pre výskumných pracovníkov 
a študentov po skončení ich reálnej 
činnosti (výskumu alebo štúdia) 
v členskom štáte, na ktorú bolo udelené 
povolenie na pobyt, ako aj trvanie tohto 
obdobia, by malo byť voliteľné a malo by 
ostať v absolútnej právomoci členských 
štátov. Členským štátom sa odporúča, aby 
zvážili predĺženie pobytu pre týchto 
štátnych príslušníkov tretích krajín o šesť 
mesiacov, aby si mohli hľadať prácu alebo 
založiť podnik, ak sú stále splnené 
podmienky stanovené v článku 6 písm. a) 
a písm. c) až f). V období od troch do šesť 
mesiacov orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať, aby 
predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní 
zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 
šiestich mesiacoch orgány môžu štátnych 
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príslušníkov tretích krajín požiadať 
o ďalšie predloženie dokladu, že majú 
reálnu šancu zamestnať sa alebo založiť 
podnik.

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie obdobia pobytu: Spravodajkyňa nesúhlasí s obdobím 12 mesiacov a navrhuje 
miesto neho obdobie šiestich mesiacov, ktoré považuje za dostatočné na uvedený účel.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mali by sa zaviesť harmonizované 
kvóty na počet prijatých uchádzačov 
v jednotlivých kategóriách 
žiadateľov/žiadostí, ktorí dostanú 
povolenie na účely výskumu, štúdia, 
výmen žiakov, plateného a neplateného 
odborného vzdelávania, dobrovoľníckej 
služby a činnosti aupairov, ako 
prostriedok na zabránenie rizika 
zneužívania a podvodov zo strany 
inštitúcií a organizácií na úrovni krajín 
a mali by sa odsúhlasiť podľa schopnosti 
členských štátov reagovať na základe ich 
podmienok v oblasti hospodárstva, 
zamestnanosti a vzdelávania.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení 35.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Tieto výnimky z práva na zlúčenie 
rodiny by nemali byť v rozpore so zásadou 
brániť úniku mozgov z tretích krajín 
pôvodu, ako už bolo v tejto smernici 
uvedené. Toto právo by okrem toho malo 
byť v súlade s hodnotami a zásadami 
uznávanými členskými štátmi; tento súlad 
odôvodňuje potenciálne prijatie 
reštriktívnych opatrení podľa 
odôvodnenia 11 smernice 2003/86/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa výskumný pracovník zdržiava 
v inom členskom štáte po dobu do šiestich 
mesiacov, výskum sa môže vykonávať na 
základe dohody o hosťovaní uzavretej 
v prvom členskom štáte za predpokladu, že 
bude mať dostatok zdrojov v druhom 
členskom štáte a nepredstavuje ohrozenie 
verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti 
alebo verejného zdravia v druhom 
členskom štáte.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Rodová rovnosť

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Počas období presahujúcich tri mesiace, ale 
nepresahujúcich šesť mesiacov, sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
bol prijatý ako študent alebo ako platený 
stážista podľa tejto smernice, umožní
absolvovať časť odborného vzdelávania 
v inom členskom štáte za predpokladu, že 
pred presunom do uvedeného členského 
štátu predloží príslušnému orgánu druhého 
členského štátu tieto doklady:

Počas období presahujúcich tri mesiace, ale 
nepresahujúcich šesť mesiacov, sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
bol prijatý ako študent, ako platený stážista
alebo ako výskumný pracovník podľa tejto 
smernice, môže povoliť absolvovať časť 
odborného vzdelávania v inom členskom 
štáte za predpokladu, že pred presunom do 
uvedeného členského štátu predloží 
príslušnému orgánu druhého členského 
štátu na overenie a schválenie tieto 
doklady:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) platné potvrdenie vrátane posudku 
sociálneho správania získaného za 
predchádzajúcu službu alebo potvrdenie 
o nadobudnutí akademickej kvalifikácie 
na prijatie za študenta, výskumného 
pracovníka alebo plateného stážistu 
v konkrétnej oblasti na účely výskumného 
projektu, štúdia a odborného vzdelávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) je pred vstupom do prvého členského a) je pred vstupom do prvého členského 
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štátu známy úplný zoznam členských 
štátov, do ktorých výskumný pracovník 
alebo študent plánuje ísť;

štátu známy úplný zoznam členských 
štátov, do ktorých výskumný pracovník 
alebo študent podľa svojho vyhlásenia 
plánuje ísť;

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa používať rodovo neutrálna terminológia.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď sa výskumný pracovník presťahuje 
do druhého členského štátu v súlade 
s článkami 26 a 27 a keď rodina už bola 
vytvorená v prvom členskom štáte, povolí 
sa jeho rodinným príslušníkom sprevádzať 
ho alebo sa k nemu pripojiť.

1. Keď sa výskumný pracovník presťahuje 
do druhého členského štátu v súlade 
s článkami 26 a 27 a keď rodina už bola 
vytvorená v prvom členskom štáte, povolí 
sa jeho/jej rodinným príslušníkom 
sprevádzať ho/ju alebo sa k nemu/nej
pripojiť na základe analýzy daného 
prípadu.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa používať rodovo neutrálna terminológia.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dôkaz o tom, že sa v prvom členskom 
štáte zdržiavali ako rodinní príslušníci 
výskumného pracovníka;

b) dôkaz o tom, že má trvalé a pravidelné 
finančné zdroje, ktoré sú dostatočné na to, 
aby uživil seba a svojich rodinných 
príslušníkov bez toho, aby boli odkázaní 
na sociálnu pomoc dotknutého členského 
štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty môžu vyžadovať od 
žiadateľov zaplatenie poplatkov za 
spracovanie žiadostí podľa tejto smernice.
Výška týchto poplatkov nesmie ohroziť 
plnenie cieľov smernice. 

Členské štáty môžu vyžadovať od 
žiadateľov zaplatenie poplatkov za 
spracovanie žiadostí podľa tejto smernice.
Výška týchto poplatkov nesmie byť 
nadmerná a neprimeraná ich finančnému 
postaveniu a možnostiam, najmä 
v prípade neplatených kategórií, ako sú 
stážisti a aupairi. 

Or. en

Odôvodnenie

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-508/10 Komisia/Holandské kráľovstvo uviedol, že 
výška poplatkov nesmie byť nadmerná ani neprimeraná. V prípade neplatených osôb sa môže 
poskytnúť určitý druh štátnej pomoci; to je podstata európskeho sociálneho štátu.


