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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog obravnava spremembo Direktive 2005/71/ES o posebnem postopku za dovolitev vstopa 

državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja1 in Direktive 2004/114/ES o pogojih 

za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja 

ali prostovoljnega dela2. Predlog kodificira obe direktivi v enotno splošno besedilo, hkrati pa 

predvideva tudi razširitev področja uporabe pri kategorijah ljudi, ki jih zajema, in razširitev 

nekaterih pravic, ki jih uživajo zadevni državljani tretjih držav. 

 

Po besedah Komisije je glavni cilj predloga povečati privlačnost EU kot destinacije za 

nadarjene priseljence iz tretjih držav. Zato želi različna nacionalna pravila za vloge o 

sprejemu in prebivanju nadomestiti s skupnimi pravili, kar bi poenostavilo postopke za 

bodoče prosilce in zadevne organizacije, hkrati pa poudarja potrebo po skupnem instrumentu 

na ravni celotne EU za spodbujanje mobilnosti zadevnih ljudi znotraj EU. Razširitev področja 

uporabe prenovljene direktive z vključitvijo dveh dodatnih kategorij ljudi – plačanih 

pripravnikov in varušk au pair – naj bi po besedah predloga pomenila „zaščitni ukrep pred 

izkoriščanjem“ za ti ranljivi skupini. 

 

Eden od glavnih elementov predloga je, da „se bolje izkoristi potencial študentov in 

raziskovalcev“, tako da bi jim olajšali zaposlovanje v EU po končanem študiju ali 

raziskovanju. Če bo predlog sprejet v svoji izvirni obliki, bo razširil pravice študentov do dela 

s krajšim delovnim časom, ker bo število dovoljenih ur na teden povečal z 10 na 20, 

družinskim članom raziskovalcev zagotovil pravico do iskanja zaposlitve ter študentom in 

raziskovalcem, ki so končali študij ali raziskovanje, omogočil, da 12 mesecev ostanejo na 

ozemlju in iščejo priložnosti za zaposlitev. Predlog vsebuje tudi določbo za spodbujanje 

mobilnosti študentov in raziskovalcev znotraj EU, zlasti tistih, ki sodelujejo v programih 

Erasmus Mundus ali Marie Curie. 

 

Druga pomembna nova značilnost predloga je, da nekatere glavne določbe o pogojih za vstop 

in prebivanje spreminja v zavezujoče, če to že niso po obstoječi zakonodaji EU. Predlog 

določa, da se prosilcu, ki izpolnjuje vse pogoje za sprejem v eno izmed držav članic, izda 

vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje. 

                                                 
1 Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom 

tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja, UL L 289, 3.11.2005, str. 15. 
2 Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za 

namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela, UL L 375, 23.12.2004, 

str. 12. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30)  Nacionalni organi bi morali obvestiti 

državljana tretje države, ki zaprosi za 

sprejem v državi članici v okviru te 

direktive, o odločitvi o njegovi vlogi. To bi 

morali storiti pisno takoj, ko je to mogoče, 

in najpozneje v 60 dneh od datuma vložitve 

vloge, v primeru raziskovalcev in 

študentov, zajetih v programih Unije, ki 

vključujejo ukrepe za spodbujanje 

mobilnosti, pa najpozneje v 30 dneh od 

datuma vložitve vloge. 

(30) Nacionalni organi bi morali obvestiti 

državljana tretje države, ki zaprosi za 

sprejem v državi članici v okviru te 

direktive, o odločitvi o njegovi vlogi. To bi 

morali storiti pisno takoj, ko je to mogoče, 

in najpozneje v 60 dneh od datuma vložitve 

vloge, v primeru raziskovalcev in 

študentov, zajetih v programih Unije, ki 

vključujejo ukrepe za spodbujanje 

mobilnosti, pa najpozneje v 30 dneh od 

datuma vložitve vloge. Države članice bi 

morale zagotoviti možnost pritožbe pri 

pristojnem nacionalnem sodišču na 

implicitno zavrnitev sprejema, kadar 

nacionalni organi na vlogo ne odgovorijo 

v navedenih časovnih okvirih.  

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) ki so po nacionalni zakonodaji zadevne 

države članice samozaposlene osebe. 

(e) ki so po nacionalni zakonodaji zadevne 

države članice pripadniki svobodnih 

poklicev ali samozaposlene osebe; 

 

 

 

 

  



 

AD\1003421SL.doc 5/5 PE514.644v02-00 

 SL 

 

POSTOPEK 

Naslov Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene 

raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega 

usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (Prenovitev) 

Referenčni dokumenti COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD) 

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

LIBE 

16.4.2013 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

JURI 

16.4.2013 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) 

15.4.2013 

Obravnava v odboru 29.5.2013 8.7.2013   

Datum sprejetja 17.9.2013    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

9 

8 

7 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 

Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 

Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-

Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 

Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 

Francesco Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), 

Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Olle Schmidt 

 
 

 


