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Pozměňovací návrh 15
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice by měla přispět 
k účinnému řízení migračních toků pro 
konkrétní kategorii sezónní dočasné 
migrace stanovením spravedlivých a 
transparentních pravidel pro přijetí a pobyt 
při současném poskytnutí stimulů a záruk, 
jejichž cílem je zabránit, aby se dočasný 
pobyt stal trvalým. Pravidla stanovená 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí navíc přispějí k 
zamezení situace, kdy se z takového 
dočasného pobytu stává pobyt 
neoprávněný.

(6) Tato směrnice by měla přispět 
k účinnému řízení migračních toků pro 
konkrétní kategorii sezónní dočasné 
migrace stanovením spravedlivých a 
transparentních pravidel pro přijetí a pobyt 
při současném poskytnutí stimulů a záruk, 
jejichž cílem je zabránit, aby se dočasný 
pobyt stal trvalým. Pravidla stanovená 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí navíc přispějí k 
zamezení situace, kdy se z takového 
dočasného pobytu stává pobyt 
neoprávněný.

Tato směrnice by měla kromě toho 
pomáhat ochraňovat ženy, zejména před 
nejistým zaměstnáním a vykořisťováním.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) členské státy by měly ratifikovat 
Mezinárodní úmluvu o ochraně práv 
migrujících pracovníků a jejich rodinných 
příslušníků, která byla přijata Valným 
shromážděním OSN dne 18. prosince 
1990;
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Pozměňovací návrh 17
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice by měla být 
uplatňována v souladu se zásadou 
subsidiarity, zejména pokud jde o 
vnitrostátní právní předpisy o 
krátkodobém zaměstnání včetně 
sezónního zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Délka pobytu by měla být omezena na 
maximální dobu za kalendářní rok, což by 
mělo spolu s vymezením sezónní práce 
zajistit, že se jedná o práci skutečně 
sezónní povahy. Mělo by být stanoveno, že 
v rámci této maximální délky pobytu je 
možno prodloužit platnost smlouvy nebo 
změnit zaměstnavatele. To by mělo sloužit 
ke snížení rizik zneužívání, kterému 
mohou čelit sezónní pracovníci, pokud jsou 
vázáni na jednoho zaměstnavatele, a 
současně zajistit pružnou reakci na 
skutečné potřeby zaměstnavatelů, pokud 
jde o pracovní sílu. To by nemělo 
ovlivňovat právo státních příslušníků 
třetích zemí na pobyt v hostitelském 
členském státě na základě jiného typu 
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povolení nebo víz.
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Pozměňovací návrh 19
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Sezónní pracovníci ze třetích zemí 
by měli být při vydání pracovních povolení 
řádně informováni o svých právech a 
povinnostech. Nezbytné informace by měl 
poskytnout příslušný orgán hostitelského 
členského státu. Měly by být co nejjasnější 
a nejdostupnější, aby sezónní pracovníci 
ze třetích zemí porozuměli, že jakékoli 
provinění bude potrestáno. Měla by být 
přijata opatření proti porušování jejich 
práv ze strany zaměstnavatele nebo třetí 
stranou i proti osobám, které se současně 
se sezónním zaměstnáním zapojí do 
nezákonné práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být podpořena cirkulační 
migrace sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí. Aby měli 
sezónní pracovníci výhledy zaměstnání v 
EU na více období než jednu sezónu a aby 
zaměstnavatelé EU mohli počítat se 
stabilnější a již vyškolenou pracovní sílou, 

(17) Měla by být podpořena cirkulační 
migrace sezónních pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí. Aby měli 
sezónní pracovníci výhledy zaměstnání v 
EU na více období než jednu sezónu a aby
zaměstnavatelé EU mohli počítat se 
stabilnější a již vyškolenou pracovní sílou, 
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měla by být zajištěna možnost přístupu 
k sezónnímu zaměstnání během několika 
po sobě následujících let, buď 
prostřednictvím povolení sezónní práce na 
více sezón, nebo prostřednictvím 
zjednodušeného postupu. Tento postup by 
měl zahrnovat přednost před přijetím 
státních příslušníků třetích zemí, kteří 
žádají o přijetí jako sezónní pracovníci 
poprvé, nebo zkrácenou dobu zpracování 
nebo méně požadovaných dokladů.

měla by být zajištěna možnost přístupu 
k sezónnímu zaměstnání během několika 
po sobě následujících let, buď 
prostřednictvím povolení sezónní práce na 
více sezón, nebo prostřednictvím 
zjednodušeného postupu. Tento postup by 
měl zahrnovat přednost pro ty žadatele, 
kteří již požádali o přijetí jako sezónní 
pracovníci a kteří prokázali, že splňují 
podmínky přijetí. To může zahrnovat
zkrácenou dobu zpracování nebo méně 
požadovaných dokladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S cílem zaručit bezpečnost žen, u 
nichž je pravděpodobnější, že se zapojí do 
sezónních prací, než u mužů, jsou nutná 
jasná a odpovídající ustanovení 
stanovující práva žen na vyjednání 
pracovních podmínek se 
zaměstnavatelem, která se soustředí 
zejména na zvláštní bezpečnostní 
opatření. Tato ustanovení by se měla 
vztahovat na všechny nepříznivé situace, s 
nimiž se ženy mohou při práci setkat, a na 
přístup ke kvalitní zdravotní péči.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Sezónní pracovníci mohou být 
snadněji obětí vykořisťování ze strany 
zaměstnavatelů. Pokud k tomu dojde, 
vlády, orgány místní správy, odbory a jiné 
orgány musí být v těsnějším kontaktu 
s cílem aktivněji spolupracovat na 
podpoře sezónních pracovníků – mužů i 
žen – a vypracovat strategie pro řešení 
jejich problémů.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Sestavování statistik o sezónním 
zaměstnávání v členských státech by mělo 
rovněž napomoci vyjasnění rozdílů mezi 
zeměmi a zvýraznění úlohy a specifických 
problémů žen, které vykonávají sezónní 
práce.

Or. de
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Pozměňovací návrh 24
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Sezónním pracovníkům se umožní pobyt 
v maximální délce šesti měsíců v každém 
kalendářním roce a poté se sezónní 
pracovníci vrátí do třetí země, pokud podle 
vnitrostátních právních předpisů nemají 
nárok na pobyt na základě jiného 
povolení nebo víza.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – bod 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. 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, 
zakazující diskriminaci na základě 
pohlaví a zohledňující sezónní pracovnice, 
které jsou těhotné, krátce po porodu nebo 
které kojí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – bod 1 – první část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) svobodu sdružování a spolčování a 
členství v odborových organizacích, pokud 
umožňují přijímání dočasných pracovníků 
a pracovníků nerezidentů hostitelské 
země, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby třetí osoby, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými v 
jejich vnitrostátních právních předpisech 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
této směrnice, se mohly se souhlasem 
sezónního pracovníka jeho jménem nebo 
na jeho podporu účastnit v jakémkoli 
správním nebo občanskoprávním řízení za 
účelem provádění této směrnice.

Členské státy zajistí, aby třetí osoby, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými v 
jejich vnitrostátních právních předpisech 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
této směrnice, se mohly se souhlasem 
sezónního pracovníka jeho jménem nebo 
na jeho podporu účastnit v jakémkoli 
správním nebo občanskoprávním řízení za 
účelem provádění této směrnice.

Hostující členský stát, v němž mají být 
sezónní pracovníci zaměstnáni, je při 
vydání pracovního povolení informuje o 
postupu podávání stížností a o režimech 
na podporu obětí, které jsou k dispozici, 
pokud by došlo k porušení jejich práv, 
např. v případech špatného zacházení 
nebo obtěžování nebo obecněji, stanou-li 
se obětí organizované trestné činnosti 
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jakéhokoli druhu. 

Or. fr


