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16. 3. 2011 A7-0265/134 

Pozměňovací návrh  134 
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. h 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) přístup k veřejným prostředkům a 

službám včetně získávání ubytování a 

pomoci poskytované pracovními úřady. 

h) přístup k veřejným prostředkům 

a službám včetně získávání ubytování 

a pomoci a poradenských služeb 
poskytovaných pracovními úřady 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Tímto odstavcem není dotčena 
smluvní svoboda v souladu s unijním 
a vnitrostátním právem. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/135 

Pozměňovací návrh  135 
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. 2 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyžadují pro poskytnutí přístupu k 
všeobecnému a odbornému vzdělání 
doklad o přiměřených jazykových 
znalostech. Přístup k vysokoškolskému 
vzdělání může být závislý na splnění 
zvláštních podmínek týkajících se 
vzdělání; 

a) v souvislosti s odst. 1 písm. c): 

−−−− omezí jeho uplatňování na ty 
pracovníky z třetích zemí, kteří jsou 
zaměstnáni nebo byli zaměstnáni; 
−−−− vyloučí pracovníky z třetích zemí, kteří 
byli přijati na jejich území na základě 
směrnice 2004/114/ES; 
−−−− vyloučí studijní granty a půjčky a 
stipendia či jiné granty a půjčky; 
−−−− v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy stanoví konkrétní požadavky, 
včetně jazykových znalostí a zaplacení 
školného, pro přístup k vysokoškolskému 
a pomaturitnímu vzdělání, které není 
přímo spojeno s konkrétním 
zaměstnáním; 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/136 

Pozměňovací návrh  136 
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. 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) omezí práva udělená v odstavci 1 písm. 
c), pokud jde o studijní granty; 

vypouští se 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/137 

Pozměňovací návrh  137 
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. 2 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. a), b) a g) na ty pracovníky z třetích 
zemí, kteří jsou již zaměstnáni; 

vypouští se 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/138 

Pozměňovací návrh  138 
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. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, 
kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek 
v nezaměstnanosti. 

e) členské státy mohou rozhodnout, že 
odst. 1 písm. e) týkající se rodinných 
dávek a dávek v nezaměstnanosti se 
nevztahuje na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na 
území členského státu po dobu nejvýše 
šesti měsíců. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/139 

Pozměňovací návrh  139 
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. 2 – písm. e – pododstavec 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy mohou dále rozhodnout, že 
odst. 1 písm. e) týkající se rodinných 
dávek a dávek v nezaměstnanosti se 
nevztahuje na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří byli přijati na jejich území za 
účelem studia. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/140 

Pozměňovací návrh  140 
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. 2 – písm. e a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. 
g) na případy, kdy se bydliště nebo 
obvyklé místo pobytu rodinných 
příslušníků, pro které pracovník uplatňuje 
nárok na dávky, nachází na území 
dotyčného členského státu. 

Or. en 



 

AM\861122CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16. 3. 2011 A7-0265/141 

Pozměňovací návrh  141 
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. 2 a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pracovníci z třetích zemí stěhující se 
do třetí země nebo pozůstalí po takovém 
pracovníkovi pobývající v třetích zemích, 
kteří odvozují svá práva od tohoto 
pracovníka, obdrží v souvislosti se stářím, 
invaliditou nebo úmrtím zákonný důchod 
vyplývající z předcházejícího zaměstnání 
pracovníka, na nějž vznikl nárok 
v souladu s právními předpisy 
stanovenými v článku 3 nařízení Rady 
(ES) č. 883/2004, za stejných podmínek 
a podle stejné výměry jako státní 
příslušníci dotčených členských států, 
kteří se odstěhují do téže třetí země. 

Or. en 

 

 


