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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu je zmeniť smernicu 2005/71/ES o osobitnom postupe prijímania štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu1 a smernicu 2004/114/ES o 

podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, 

neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby2. Okrem kodifikácie týchto 

dvoch smerníc do jedného všeobecného dokumentu návrh stanovuje aj rozšírenie pôsobnosti, 

pokiaľ ide o kategórie osôb, na ktoré sa tento predpis vzťahuje, a rozšírenie niektorých práv, 

ktoré požívajú dotknutí príslušníci tretích krajín. 

 

Hlavným cieľom návrhu je podľa Komisie zatraktívnenie EÚ ako cieľa talentovaných 

prisťahovalcov z tretích krajín. Z tohto dôvodu majú byť rôzne vnútroštátne pravidlá týkajúce 

sa žiadostí o prijatie a pobyt nahradené spoločnými pravidlami, aby sa zjednodušili postupy 

pre potenciálnych žiadateľov a pre zapojené organizácie, a presadzuje sa potreba zaviesť 

jednotný nástroj pre celú EÚ na podporu mobility v rámci Únie pre dotknuté osoby. 

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti prepracovaného znenia smernice tak, aby zahŕňala ďalšie dve 

kategórie osôb – platených stážistov a aupairov, má slúžiť ako „ochrana pred 

vykorisťovaním“ týchto zraniteľných skupín, ak použijeme formuláciu uvedenú v návrhu. 

 

Jedným z kľúčových prvkov tohto návrhu je „snaha lepšie využívať potenciál študentov a 

výskumných pracovníkov“ tým, že sa im uľahčí možnosť pracovať v EÚ po ukončení štúdia 

alebo výskumu. Ak by bol návrh prijatý v pôvodnej podobe, posilnilo by sa právo študentov 

pracovať na čiastočný úväzok, zvýšil by sa počet hodín, ktoré môžu odpracovať za týždeň, z 

10 na 20 hodín, rodinným príslušníkom výskumných pracovníkov by sa priznalo právo na 

hľadanie zamestnania a študentom a výskumným pracovníkom by sa umožnilo, aby sa po 

ukončení štúdia alebo výskumu zdržiavali na území počas 12 mesiacov a hľadali pracovné 

príležitosti. Návrh okrem toho obsahuje ustanovenie na uľahčenie mobility študentov a 

výskumných pracovníkov v rámci EÚ, najmä v prípade osôb, ktoré sa zúčastňujú na 

programoch Erasmus Mundus alebo Marie Curie. 

 

Ďalším významným novým prvkom návrhu je to, že niektoré z hlavných ustanovení o 

podmienkach vstupu a pobytu sa stávajú záväznými, ak už nie sú záväzné podľa súčasných 

právnych predpisov EÚ. V návrhu sa stanovuje, že žiadateľ, ktorý spĺňa všetky podmienky na 

prijatie do jedného z členských štátov, dostane dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. 

                                                 
1 Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích 

krajín na účely vedeckého výskumu, Ú. v EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15. 
2 Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín 

na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby, Ú. v. EÚ L 375, 

23.12.2004, s 12. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Vnútroštátne orgány by mali štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí požiadali o 

prijatie do členských štátov na základe 

tejto smernice, informovať o rozhodnutí o 

žiadosti. Mali by tak urobiť písomne čo 

najskôr a najneskôr do 60 dní alebo čo 

najskôr a najneskôr do 30 dní v prípade 

výskumných pracovníkov a študentov, na 

ktorých sa vzťahujú programy Únie 

vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, od 

dátumu žiadosti. 

(30) Vnútroštátne orgány by mali štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí požiadali o 

prijatie do členských štátov na základe 

tejto smernice, informovať o rozhodnutí o 

žiadosti. Mali by tak urobiť písomne čo 

najskôr a najneskôr do 60 dní alebo čo 

najskôr a najneskôr do 30 dní v prípade 

výskumných pracovníkov a študentov, na 

ktorých sa vzťahujú programy Únie 

vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, od 

dátumu žiadosti. Členské štáty by mali 

prijať opatrenia, ktoré umožnia podať 

odvolanie na príslušnom vnútroštátnom 

súde proti nepriamemu zamietnutiu 

prijatia v prípade, ak vnútroštátne orgány 

nereagujú v uvedenej lehote na žiadosť.  

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) ktorí sú v zmysle vnútroštátnych 

právnych predpisov dotknutého členského 

štátu považovaní za samostatne zárobkovo 

činné osoby. 

e) ktorí sú v zmysle vnútroštátnych 

právnych predpisov dotknutého členského 

štátu považovaní za príslušníkov 

slobodných povolaní alebo samostatne 

zárobkovo činné osoby. 
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