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8. 12. 2010 A7-0265/79 

Pozměňovací návrh  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 
Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých 

může být žádost o jediné povolení 

zamítnuta, jsou stanoveny vnitrostátními 

právními předpisy, a to včetně podmínky 

dodržovat zásadu upřednostňování 

pracovníků z členských států Společenství, 

jak je zejména vyslovena v příslušných 

ustanoveních aktů o přistoupení ze dnů 

16. dubna 2003 a 25. dubna 2005. 

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých 

může být žádost o jediné povolení 

zamítnuta, by měly být objektivní a měly 
by být stanoveny vnitrostátními právními 

předpisy, a to včetně podmínky dodržovat 

zásadu upřednostňování pracovníků 

z členských států Společenství, jak je 

zejména vyslovena v příslušných 

ustanoveních aktů o přistoupení ze dnů 

16. dubna 2003 a 25. dubna 2005. Každé 
rozhodnutí o zamítnutí by mělo být řádně 
odůvodněno. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/80 

Pozměňovací návrh  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Ustanovení této směrnice týkající se 
povolení k pobytu vydaného za jiným 
účelem, než je výkon práce, by se měla 
týkat pouze formátu těchto povolení 
a neměly by jimi být dotčeny vnitrostátní 
předpisy nebo jiné předpisy Unie 
upravující postupy pro přijímání 
a postupy pro vydávání těchto povolení. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/81 

Pozměňovací návrh  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Ustanoveními této směrnice by 
neměla být dotčena pravomoc členských 
států regulovat přijímání státních 
příslušníků třetích zemí za účelem 
zaměstnání, včetně počtu těchto státních 
příslušníků. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/82 

Pozměňovací návrh  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 

Společenství, práva státních příslušníků 

třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 

členském státě vykonávají práci a jaká je 

jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského 
státu nebo jiní občané EU. S cílem dále 

rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 

politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 

občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 

jenž legálně pracují, a doplnit stávající 

acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 

být stanoven soubor práv, zejména formou 

označení oblastí politik, ve kterých je 

poskytnuto rovné zacházení jako 

s vlastními občany pro pracovníky z třetích 

zemí, kteří byli legálně přijati do členského 

státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 

pobývajícími rezidenty. Cílem takových 

ustanovení je zavést rovné podmínky 

v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 

třetích zemí, kteří legálně pracují 

v členských státech přispívají evropskému 

hospodářství prostřednictvím své práce 

a daňovými odvody a mají sloužit i jako 

záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 

vlastními občany a státními příslušníky 

třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 

vykořisťování. 

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 

Unie práva státních příslušníků třetích 

zemí se liší podle toho, ve kterém 

členském státě vykonávají práci a jaká je 

jejich státní příslušnost. S cílem dále 

rozvinout soudržnou přistěhovaleckou 

politiku a snížit rozdíl v právech, která 

mají občané EU a státní příslušníci třetích 

zemí, jež legálně pracují, a doplnit stávající 

acquis v oblasti přistěhovalectví by měl být 

stanoven soubor práv, zejména formou 

označení oblastí politik, ve kterých je 

poskytnuto rovné zacházení jako 

s vlastními občany pro pracovníky z třetích 

zemí, kteří byli legálně přijati do členského 

státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 

pobývajícími rezidenty. Cílem takových 

ustanovení je zavést minimální rovné 

podmínky v rámci EU, dále uznat, že státní 

příslušníci třetích zemí, kteří legálně 

pracují v členských státech, přispívají 

evropskému hospodářství prostřednictvím 

své práce a daňovými odvody, a mají 

sloužit i jako záruka, která omezí nekalou 

soutěž mezi vlastními občany a státními 

příslušníky třetích zemí, jež vyplývá 

z možného vykořisťování příslušníků 

třetích zemí. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/83 

Pozměňovací návrh  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat 

na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli 

přijati některým členským státem na své 

území pro sezónní práce na dobu, která 
nepřekračuje šest měsíců v jakýchkoliv 
dvanácti měsících, vzhledem k jejich 

dočasnému statusu. 

(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat 

na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli 

přijati některým členským státem na své 

území pro sezónní práce, vzhledem k jejich 

dočasnému statusu. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/84 

Pozměňovací návrh  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Pracovní podmínky stanovené touto 
směrnicí zahrnují přinejmenším mzdu 
a výpověď, podmínky bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní 
dobu a dovolenou s přihlédnutím 
k platným obecným kolektivním 
smlouvám. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/85 

Pozměňovací návrh  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Odborné kvalifikace státního 

příslušníka třetí země získané v jiném 

členském státě, by měla být uznána 

stejným způsobem, jakým by se zohlednila 

kvalifikace občanů EU získaná v třetí zemi 

v souladu s ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. července 2005 

o uznávání odborných kvalifikací. 

(15) Odborná kvalifikace státního 

příslušníka třetí země získané v jiném 

členském státě, by měla být uznána 

stejným způsobem, jakým by se zohlednila 

kvalifikace občanů EU získaná v třetí zemi 

v souladu s ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. července 2005 

o uznávání odborných kvalifikací. Právem 
na rovné zacházení přiznaným 
pracovníkům z třetích zemí s ohledem na 
uznávání diplomů, osvědčení a jiné 
odborné kvalifikace v souladu 
s příslušnými vnitrostátními postupy není 
dotčena pravomoc členských států 
přijmout tyto pracovníky z třetích zemí na 
jejich trh práce. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/86 

Pozměňovací návrh  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského 
státu, by měli požívat rovné zacházení, 

pokud jde o sociální zabezpečení. Odvětví 

sociálního zabezpečení jsou vymezena 

nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné 
a jejich rodinné příslušníky pohybující se 
v rámci Společenství1. Nařízení Rady (ES) 
č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, 
kterým se působnost nařízení (EHS) č. 
1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na 
státní příslušníky třetích zemí, na které se 
tato nařízení dosud nevztahují pouze 
z důvodu jejich státní příslušnosti2, 
rozšiřuje působnost nařízení (EHS) 
č. 1408/1971 na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří mají oprávněný pobyt 
v Evropské unii a kteří se nacházejí 
v přeshraniční situaci. Ustanovení 

o rovném zacházení v této směrnici, pokud 

jde o dávky sociálního zabezpečení, se 

vztahují rovněž na osoby přicházející do 

členského státu přímo ze třetí země. 

Směrnice by však neměla přinášet více 

práv, než které přiznávají stávající právní 

předpisy Společenství v oblasti sociálního 

zabezpečení státním příslušníkům třetí 

země, kteří mají přeshraniční prvek mezi 

(16) Pracovníci z třetích zemí by měli mít 

právo na rovné zacházení, pokud jde 

o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 

zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení1. Ustanovení o rovném 

zacházení v této směrnici, pokud jde 

o sociální zabezpečení, se vztahují rovněž 

na pracovníky přicházející do členského 

státu přímo ze třetí země. Směrnice by 

však neměla pracovníkům z třetích zemí 
dávat více práv, než přiznávají stávající 

právní předpisy Unie v oblasti sociálního 

zabezpečení státním příslušníkům třetí 

země, kteří se pohybují v přeshraničním 

prostředí mezi členskými státy. Tato 
směrnice by kromě toho neměla zaručovat 
práva v situacích, které se nacházejí mimo 
působnost právních předpisů Unie, jako 
např. rodinní příslušníci pobývající v třetí 
zemi. Tato směrnice poskytuje práva 
pouze těm rodinným příslušníkům, kteří 
se připojí k pracovníkovi z třetí země 
pobývajícímu v některém členském státě 
na základě slučování rodin nebo k těm, 
kteří již v daném členském státě legálně 
pobývají. 
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členskými státy. 

 

 
1 Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2. 
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 1. 

 

1 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/87 

Pozměňovací návrh  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Členské státy by měly poskytnout 
rovné zacházet alespoň těm příslušníkům 
třetích zemí, kteří jsou zaměstnaní, nebo 
kteří jsou po minimální době zaměstnání 
registrováni jako nezaměstnaní. 
Jakýmkoli omezením rovného zacházení 
v oblasti sociálního zabezpečení v rámci 
této směrnice by neměla být dotčena práva 
podle nařízení Rady...1. 

  

1 Odkaz na následující nástroj bude 
aktualizován při přijetí: nařízení Rady, 
kterým se rozšiřuje působnost nařízení 
(ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) 
č. 987/2009 na státní příslušníky třetích 
zemí, na které se tato nařízení dosud 
nevztahují pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/88 

Pozměňovací návrh  88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Rovné zacházení s pracovníky 
z třetích zemí nezahrnuje opatření 
v oblasti odborné přípravy, která jsou 
financována ze systémů sociální pomoci.  

Or. en 

 

 


