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16. 3. 2011 A7-0265/123 

Pozměňovací návrh  123 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 nařízení 
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, zmenšit rozdíl v právech, která 
mají občané EU a státní příslušníci třetích 

zemí, kteří 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. Definice „pracovníka z třetí 
země“ stanovená v čl. 2 písm. b) této 
směrnice se, aniž je dotčen výklad pojmu 
pracovní poměr v jiných právních 
předpisech EU, vztahuje na jakéhokoli 
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státního příslušníka třetí země, který byl 
přijat na území členského státu, 
oprávněně na něm pobývá a je oprávněn v 
tomto členském státě pracovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
v souladu se zvyklostmi daného členského 
státu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem tohoto návrhu je upřesnění toho, že definice „pracovníka z třetí země“ neovlivňuje 
výklad pojmu pracovní poměr v žádném jiném právním nástroji EU, neboť v rámci 
pracovního práva EU neexistuje jednotná definice pojmu „pracovní poměr“. Kromě toho se 
definice navržená Komisí jeví jako odlišná od obvyklých definic uplatňovaných alespoň 
v některých členských státech. 
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16.3.2011 A7-0265/124 

Pozměňovací návrh  124 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na státní příslušníky třetích zemí, na které 
se vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 

16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb, 
pokud jsou vysláni do členského státu a 
na státní příslušníky třetí země, kteří 
vstupují do některého členského státu v 
souladu se závazky obsaženými 
v mezinárodní dohodě, která usnadňuje 
vstup a dočasný pobyt určitých kategorií 
fyzických osob z oblasti obchodu a 
investic, jelikož se nepovažují za součást 
pracovního trhu dotčeného členského 
státu. 

(12) Tato směrnice se nevztahuje na 
vyslané státní příslušníky třetích zemí. To 
by nemělo bránit státním příslušníkům 
třetích zemí, kteří legálně pobývají a jsou 
zákonně zaměstnáni v členském státě 
a vysláni do jiného členského státu, aby 
po dobu svého vyslání nadále požívali 
stejného zacházení jako státní příslušníci 
členského státu původu, pokud jde o ty 
podmínky zaměstnání, které nejsou 
ovlivněny uplatňováním směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 

ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/125 

Pozměňovací návrh  125 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 podle této 
směrnice zahrnují přinejmenším mzdu 
a výpověď, podmínky bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní 
dobu a dovolenou, a to při 
zohlednění platných kolektivních smluv. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/126 

Pozměňovací návrh  126 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 získaná v jiném 
členském státě by měla být uznána stejným 

způsobem jako u občanů Unie a kvalifikace 
získaná v třetí zemi by měla být zohledněna 
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, pokud jde 
o 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 
svůj trh práce. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/127 

Pozměňovací návrh  127 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

dávky sociálního zabezpečení, se vztahují 

rovněž na pracovníky přicházející do 
členského státu přímo ze třetí země. 

Směrnice by však neměla pracovníkům 
z třetích zemí přinášet více práv, než která 
již přiznávají stávající právní předpisy 
Unie v oblasti sociálního zabezpečení 
státním příslušníkům třetí země, kteří mají 

přeshraniční vztahy mezi členskými státy. 
Tato směrnice by kromě toho neměla 
zaručovat práva v situacích, které se 
nacházejí mimo působnost právních 
předpisů Unie, jako jsou 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. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/128 

Pozměňovací návrh  128 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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) Právo Unie neomezuje pravomoc 
členských států uspořádat si své systémy 
sociálního zabezpečení. Při nedostatečné 
harmonizaci na úrovni Unie mají být 
podmínky, za nichž jsou poskytovány 
dávky sociálního zabezpečení, a také výše 
těchto dávek a období, po které jsou 
poskytovány, stanoveny právními předpisy 
každého členského státu. 

Při výkonu této pravomoci by však členské 
státy měly jednat v souladu s právními 
předpisy Unie. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/129 

Pozměňovací návrh  129 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/130 

Pozměňovací návrh  130 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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) Členské státy by měly zajistit rovné 
zacházení alespoň těm státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
zaměstnáni nebo kteří jsou po době 
zaměstnání registrováni jako 
nezaměstnaní. Jakýmkoli omezením 
rovného zacházení v oblasti sociálního 
zabezpečení podle této směrnice by 
neměla být dotčena práva udělená podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 
2010, kterým se rozšiřuje působnost 
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) 
č. 987/2009 na státní příslušníky třetích 
zemí, na které se tato nařízení dosud 
nevztahují pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti1. 

 ________________ 

1 Úř. věst L 344, 29.12.2010, s. 1. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/131 

Pozměňovací návrh  131 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 
Článek 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní 

příslušník třetí země, který byl přijat na 

území členského státu a je oprávněn 

v tomto členském státu pracovat; 

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní 

příslušník třetí země, který byl přijat na 

území některého členského státu, 
oprávněně na něm pobývá a je oprávněn v 
tomto členském státu pracovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
v souladu se zvyklostmi daného členského 
státu; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/132 

Pozměňovací návrh  132 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, 

 

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 
Čl. 12 −−−− odst. 1 −−−− písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak 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 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 rozšiřující působnost ustanovení 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení 
(EHS) č. 574/72 na státní příslušníky 
třetích zemí, na které se tato ustanovení 
dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti, se použije obdobně; 

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 

vymezena nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/133 

Pozměňovací návrh  133 
Pervenche Berès 
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 
Čl. 12 −−−− odst. 1 −−−− písm. g 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) daňové výhody; g) daňové výhody, pokud je pracovník 
považován pro daňové účely za rezidenta 
příslušného členského státu; 

Or. en 

 

 

 


