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Pozmeňujúci návrh 1
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii, najmä na jej článok 3 ods. 2, a na 
Zmluvu o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), najmä na jej článok 79,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii, najmä na jej článok 3 ods. 2, a na 
Zmluvu o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), najmä na jej článok 79 ods. 5,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Všeobecnú 
deklaráciu ľudských práv z roku 1948, 
najmä na jej článok 13,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, najmä na jeho zásady 5, 
6, 10, 12 a 16,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 4 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery z Tampere z 
roku 1999, najmä pokiaľ ide o 
spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na medzinárodné 
pracovné normy týkajúce sa migrácie 
pracovnej sily, ktoré prijala 
Medzinárodná konferencia práce v rámci 
Medzinárodnej organizácie práce, a na 
Medzinárodný dohovor o ochrane práv 
všetkých migrujúcich pracovníkov 
a členov ich rodín prijatý Valným 
zhromaždením OSN 18. decembra 1990,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj Organizácie Spojených 
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národov a na ciele udržateľného rozvoja, 
najmä na ciele 4, 5, 8 a 10,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 5 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z roku 2010 o kódexe prisťahovalectva 
EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 13. mája 2015 s názvom Európska 
migračná agenda (COM(2015)0240),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenia 
Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom 

vypúšťa sa
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Smerom k reforme spoločného 
európskeho azylového systému a zlepšeniu 
možností legálnej migrácie do Európy 
(COM(2016)0197) a z 12. septembra 2018 
s názvom Rozšírenie možností legálnej 
migrácie do Európy: nevyhnutná súčasť 
vyváženej a komplexnej migračnej politiky 
(COM(2018) 0635),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 9. marca 2020 s názvom Na ceste ku 
komplexnej stratégii pre Afriku,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na akčný plán 
a politické vyhlásenie prijaté na samite 
Európskej únie a Afriky o migrácii, ktorý 
sa konal vo Vallette 11. a 12. novembra 
2015, najmä na ich príslušné časti 
týkajúce sa legálnej migrácie a mobility,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na globálny pakt 
o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
z 10. decembra 2018,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na globálny pakt 
o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
z 10. decembra 2018,

– so zreteľom na globálny pakt 
o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
z 10. decembra 2018, najmä na ciele 5 
a 22,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí 
a potrebe holistického prístupu EÚ 
k migrácii1,

vypúšťa sa

_________________
1 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 9.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí 
a potrebe holistického prístupu EÚ 
k migrácii1,

vypúšťa sa

_________________
1 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný 
dokument z 15. januára 2016 o vytváraní 
primeraných legálnych spôsobov 
ekonomickej migrácie2,

vypúšťa sa

_________________
2 PE573.223v01-00.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na akčný plán 
Komisie pre integráciu a začlenenie na 
roky 2021 – 2027,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdie tematického 
oddelenia pre práva občanov a ústavné 
veci generálneho riaditeľstva pre 
vnútorné politiky zo septembra 2015 
o skúmaní nových ciest pre právne 
predpisy v oblasti migrácie pracovnej sily 
do Európskej únie a z októbra 2015 
o spolupráci EÚ s tretími krajinami 
v oblasti migrácie, ako aj na štúdiu EPRS 
z marca 2019 s názvom The cost of non-
Europe in the area of legal migration 
(Náklady v prípade nekonania na úrovni 
EÚ v oblasti legálnej migrácie),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu Spoločného 
výskumného centra Komisie z apríla 2020 
s názvom Kľúčoví pracovníci z radov 
prisťahovalcov: ich príspevok k európskej 
reakcii na pandémiu COVID-19, ako aj 
jeho štúdiu z mája 2020 s názvom 
Zraniteľná pracovná sila: migrujúci 
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pracovníci počas pandémie COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdie Európskej 
migračnej siete,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdie Európskej 
migračnej siete,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na činnosť, správy 
a uznesenia Rady Európy,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na činnosť a správy 
Medzinárodnej organizácie pre migráciu,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Damian Boeselager
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Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa 
zriaďuje Európsky orgán práce,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. júna 2020 o európskej ochrane 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov v 
kontexte krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Citácia 29 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 30. marca 2020 o vykonávaní dočasného 
obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú 
nevyhnutné, o uľahčení tranzitných 
opatrení na repatriáciu občanov EÚ a 
dôsledkoch pre vízovú politiku,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A9-0000/2020),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Citácia 32 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že EÚ 
musí zostať konkurencieschopným 
priestorom pre prácu 
vysokokvalifikovaných odborníkov s 
osobitnými odbornými znalosťami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže súčasný legislatívny rámec 
Únie v oblasti legálnej migrácie pracovnej 
sily (legálna migrácia) je fragmentovaný a 
zahŕňa odvetvové smernice, ktorými sa 
stanovujú podmienky vstupu a pobytu pre 
osobitné kategórie štátnych príslušníkov 
tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže neprehľadná spleť 
pravidiel založených na 27 vnútroštátnych 
prístupoch spôsobuje, že Únia a jej 
členské štáty sú neatraktívnou destináciou 
legálnej migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže výskumná služba 
Európskeho parlamentu vo svojej štúdii 
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Cost of Non-Europe (Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ) v oblasti 
legálnej migrácie odhadla ročné 
individuálne a hospodárske prínosy 
reformovaných politík v oblasti legálnej 
migrácie až do výšky 21,75 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže napriek zámeru 
obsiahnutému v Európskej migračnej 
agende presadzovať komplexný prístup je 
legálna migrácia sotva súčasťou rozvoja 
migračnej politiky EÚ od roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže nový pakt o migrácii a azyle 
naďalej odráža túto nevyváženú politiku 
zameranú na nelegálnu migráciu, pričom 
neprináša nové návrhy a ponúka len malú 
perspektívu zmysluplných návrhov v 
strednodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
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Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže súčasný legislatívny rámec 
sa zameriava na zamestnanie v 
nadnárodných spoločnostiach (smernica o 
vnútropodnikovom presune) alebo v 
odvetviach pracovných trhov Únie s 
pracovnými miestami, ktoré vyžadujú 
vysokú kvalifikáciu alebo sú veľmi dobre 
platené (modrá karta), pričom iba jedna 
smernica sa zameriava na migráciu horšie 
platených pracovníkov (smernica o 
sezónnych pracovníkoch);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže v EÚ je nedostatok 
pracovnej sily pre špecifické úrovne 
zručností, odvetvia a povolania, a to aj v 
prípade nízkokvalifikovaných povolaní1a; 
keďže v oznámení Komisie z roku 2018 o 
rozšírení možností legálnej migrácie do 
Európy sa uznáva nedostatok 
„remeselníkov“ a „povolaní, ktoré si 
nevyžadujú až také formálne 
kvalifikácie“;
_________________
1a Štúdie tematickej sekcie C o 
preskúmaní nových legislatívnych ciest v 
oblasti pracovnej migrácie do EÚ a o 
spolupráci EÚ s tretími krajinami v 
oblasti migrácie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže pandémia COVID-19 
zdôraznila kľúčovú úlohu, ktorú 
migrujúci pracovníci zohrávajú pri 
poskytovaní služieb v prvej línii, pričom v 
priemere 13 % kľúčových pracovníkov 
tvoria prisťahovalci v EÚ2a; keďže 
pandémia COVID-19 výrazne zasiahla 
migrantov, ich rodiny, hostiteľské 
komunity a domovské krajiny, ako aj 
zhoršila existujúce zraniteľné miesta, 
ktorým čelia migrujúci pracovníci a ich 
rodiny v celej EÚ, čo narúša ich mobilitu, 
prístup na trh práce, právo na dôstojné 
pracovné podmienky a prístup k sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti;
_________________
2a „Kľúčoví pracovníci z radov 
prisťahovalcov: ich príspevok k európskej 
reakcii na pandémiu COVID-19“, 
JRC120537, apríl 2020. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže pandémia COVID-19 
výrazne zasiahla migrantov, ich rodiny, 
hostiteľské komunity a domovské krajiny, 
ako aj zhoršila existujúce zraniteľné 
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miesta, ktorým čelia migrujúci pracovníci 
a ich rodiny v celej EÚ, čo narúša ich 
mobilitu, prístup na trh práce, právo na 
dôstojné pracovné podmienky a prístup k 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže globálny pakt o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii posilňuje 
spoluprácu v oblasti migrácie a uznáva 
spoločnú zodpovednosť všetkých štátov, 
pokiaľ ide o riešenie potrieb a obáv 
ostatných štátov v súvislosti s migráciou, a 
všeobecnú povinnosť rešpektovať, 
chrániť a dodržiavať ľudské práva 
všetkých migrantov bez ohľadu na ich 
štatút prisťahovalca a zároveň 
podporovať bezpečnosť a prosperitu 
všetkých komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže dôsledky krízy COVID-19 sa 
prejavujú v celej Európe s jej rýchlo 
starnúcim obyvateľstvom a rastúcou 
závislosťou od migrujúcich pracovníkov, 
a to aj v odvetviach, ktoré kríza zasiahla 
najviac, ako je poľnohospodárstvo, 
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zdravotná starostlivosť, IT, potravinársky 
priemysel, práca v domácnosti a 
opatrovateľstve a iné odvetvia služieb 
vrátane stavebníctva, cestovného ruchu a 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 členské štáty prijali 
opatrenia na riešenie zraniteľných miest, 
ktorým čelia migrujúci pracovníci, a vzali 
na vedomie ich kľúčovú úlohu a prínos 
pre našu spoločnosť, a to aj pokiaľ ide 
o migrantov bez dokladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže akákoľvek nadčasová 
migračná politika by mala obsahovať 
dobre vyvážený medzinárodný rozmer, 
ktorý sa zaoberá hnacími silami migrácie 
vrátane situácie ovplyvnenej zmenou 
klímy, najmä ak rozhodnutie migrovať 
môže byť dobrovoľné a plánované, aj keď 
je vynútené;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné 
riadiť migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že 
Lisabonská zmluva stanovuje právomoc 
regulovať podmienky vstupu a pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín do 
EÚ, zatiaľ čo členské štáty majú naďalej 
výlučnú právomoc určovať počet 
prijatých štátnych príslušníkov tretích 
krajín na svoje trhy práce; zdôrazňuje, že 
je potrebné rešpektovať právomoci 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; konštatuje, 
že Európska únia je únia zvrchovaných 
členských štátov, ktoré majú 
nepopierateľné právo určovať svoju 
budúcnosť, a teda aj svoje migračné 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Laura Ferrara

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšími zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám; 
uznáva, že integrácia migrantov, ktorí 
vyrovnávajú nedostatok dopytu po práci v 
určitých odvetviach trhu práce, je 
prínosom pre hospodársky rast EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 48
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že 
migrácia je normálny jav a migranti 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
obohacovaní našich spoločností, 
hospodárstiev a kultúr; uznáva, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu riadnym, bezpečným a legálnym 
spôsobom; je presvedčený, že pri riešení 
otázky legálnej migrácie je najvhodnejšie 
začať s najzreteľnejšími zlepšeniami 
politiky a prejsť k ambicióznejším 
reformám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšími zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám; 
domnieva sa, že únik mozgov má škodlivé 
účinky na rozvojový potenciál krajín 
pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné 
riadiť migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
často chcú opustiť svoje chudobnejšie 
krajiny a dostať sa do bohatších destinácií 
a že prakticky všetky krajiny na to 
poskytujú legálne možnosti; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšími zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že na vytvorenie nových 
spôsobov legálnej migrácie pracovnej sily 
by EÚ mala stanoviť ambiciózne a 
nadčasové ciele a zároveň zlepšiť 
existujúci právny a politický rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky 
a prejsť k ambicióznejším reformám;

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia 
sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť 
migráciu správnym spôsobom; je 
presvedčený, že pri riešení otázky legálnej 
migrácie je najvhodnejšie začať 
s najzreteľnejšími zlepšeniami politiky 
a efektívne využívať existujúce nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú 
politiku vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 

2. zdôrazňuje, že spoločná migračná 
politika EÚ by mala pripomínať tzv. 
austrálsky model so zameraním na 
uzavreté a zabezpečené vonkajšie hranice 
a návrat ľudí, ktorí nemajú právo 
zdržiavať sa v žiadnom členskom štáte 
EÚ; zdôrazňuje, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje samotným členským 
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v EÚ; domnieva sa, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje členským štátom 
právo určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu;

štátom právo určiť počty prijímaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ; domnieva sa, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje členským štátom 
právo určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu;

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ; domnieva sa, že je pre život ľudí 
nebezpečné, z hľadiska rozvoja 
kontraproduktívne, medzigeneračne 
nespravodlivé a finančne nerozumné 
zamerať sa na zabezpečenie vysokej 
životnej úrovne ľudí, ktorí sa dostanú do 
EÚ, namiesto investovania do zlepšenia 
životnej úrovne v krajinách pôvodu; 
domnieva sa, že článok 79 ods. 5 výslovne 
vyhradzuje členským štátom právo určiť 
počty prijímaných štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich 
územie z tretích krajín s cieľom nájsť si 
prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Lena Düpont, Tomas Tobé
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ; domnieva sa, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje členským štátom 
právo určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu;

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ; domnieva sa, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje členským štátom 
právo určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu, ako aj druhy a 
kategórie zamestnania podľa potrieb trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ; domnieva sa, že článok 79 ods. 5 
výslovne vyhradzuje členským štátom 
právo určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
prichádzajú na ich územie z tretích krajín 
s cieľom nájsť si prácu;

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ 
zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na 
úrovni Únie a zaväzuje členské štáty, aby 
rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku 
vrátane spoločných pravidiel 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín a práv, ktoré im 
prináležia po získaní legálneho pobytu 
v EÚ, vrátane slobody pohybu a pobytu v 
iných členských štátoch; domnieva sa, že 
článok 79 ods. 5 výslovne vyhradzuje 
členským štátom právo určiť počty 
prijímaných štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí prichádzajú na ich územie 
z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca 
EÚ na legálnu migráciu, ktoré 
identifikovala Komisia vo svojej kontrole 
vhodnosti, vrátane určitého stupňa 
harmonizácie podmienok, postupov a práv 
a zvýšenej právnej istoty pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a správne orgány;

3. konštatuje riziká pre európsky 
spôsob života, a najmä pre ženy, menšiny 
a zraniteľných občanov EÚ, keď ľudia, 
ktorí neboli vychovávaní v našich 
vzdelávacích a hodnotových systémoch, 
migrujú do EÚ, a očakáva sa od nich, že 
sa budú automaticky prispôsobovať; 
zdôrazňuje pozitívne účinky rámca EÚ na 
legálnu migráciu, ktoré identifikovala 
Komisia vo svojej kontrole vhodnosti, 
vrátane určitého stupňa harmonizácie 
podmienok, postupov a práv a zvýšenej 
právnej istoty pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, zamestnávateľov a správne 
orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca 
EÚ na legálnu migráciu, ktoré 
identifikovala Komisia vo svojej kontrole 
vhodnosti, vrátane určitého stupňa 
harmonizácie podmienok, postupov a práv 
a zvýšenej právnej istoty pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a správne orgány;

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca 
EÚ na migráciu pracovnej sily, ktoré 
identifikovala Komisia vo svojej kontrole 
vhodnosti, vrátane určitého stupňa 
harmonizácie podmienok, postupov a práv 
a zvýšenej právnej istoty pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a miestne, regionálne a 
národné správne orgány;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca 
EÚ na legálnu migráciu, ktoré 
identifikovala Komisia vo svojej kontrole 
vhodnosti, vrátane určitého stupňa 
harmonizácie podmienok, postupov a práv 
a zvýšenej právnej istoty pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a správne orgány;

3. berie na vedomie politické pozície 
podporované rámcom EÚ na legálnu 
migráciu, ktoré identifikovala Komisia vo 
svojej kontrole vhodnosti, vrátane určitého 
stupňa harmonizácie podmienok, postupov 
a práv a zvýšenej právnej istoty pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a správne orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca 
EÚ na legálnu migráciu, ktoré 
identifikovala Komisia vo svojej kontrole 
vhodnosti, vrátane určitého stupňa 
harmonizácie podmienok, postupov a práv 
a zvýšenej právnej istoty pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, 
zamestnávateľov a správne orgány;

3. berie na vedomie účinky rámca EÚ 
na legálnu migráciu, ktoré identifikovala 
Komisia vo svojej kontrole vhodnosti, 
vrátane určitého stupňa harmonizácie 
podmienok, postupov a práv a zvýšenej 
právnej istoty pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, zamestnávateľov a správne 
orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na 
konkrétne kategórie pracovníkov, 
nepristupuje k týmto kategóriám rovnako 
a umožňuje existenciu paralelných 
vnútroštátnych legislatívnych rámcov, čo 
vedie k ich vzájomnej konkurencii 
a konkurencii s rámcom Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na 
konkrétne kategórie pracovníkov, 
nepristupuje k týmto kategóriám rovnako 
a umožňuje existenciu paralelných 
vnútroštátnych legislatívnych rámcov, čo 
vedie k ich vzájomnej konkurencii 
a konkurencii s rámcom Únie;

4. pripomína, že migračná politika 
patrí do právomoci členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
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roztrieštený, zameriava sa iba na konkrétne 
kategórie pracovníkov, nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako a umožňuje 
existenciu paralelných vnútroštátnych 
legislatívnych rámcov, čo vedie k ich 
vzájomnej konkurencii a konkurencii 
s rámcom Únie;

roztrieštený, zameriava sa iba na konkrétne 
kategórie pracovníkov a nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na konkrétne 
kategórie pracovníkov, nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako a umožňuje 
existenciu paralelných vnútroštátnych 
legislatívnych rámcov, čo vedie k ich 
vzájomnej konkurencii a konkurencii 
s rámcom Únie;

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa na konkrétne 
kategórie pracovníkov, predovšetkým na 
pracovníkov zamestnaných v odvetviach s 
vysokými mzdami, s výnimkou smernice o 
sezónnych pracovníkoch, nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako, stanovuje 
rozdielne práva pre rôzne kategórie 
a umožňuje existenciu paralelných 
vnútroštátnych legislatívnych rámcov, čo 
vedie k rozdielnemu vnútroštátnemu 
vykonávaniu pravidiel EÚ a k ich 
vzájomnej konkurencii a konkurencii 
s rámcom Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na konkrétne 
kategórie pracovníkov, nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako a umožňuje 

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na konkrétne 
kategórie pracovníkov, nepristupuje 
k týmto kategóriám rovnako a umožňuje 
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existenciu paralelných vnútroštátnych 
legislatívnych rámcov, čo vedie k ich 
vzájomnej konkurencii a konkurencii 
s rámcom Únie;

existenciu paralelných vnútroštátnych 
legislatívnych rámcov, čo vedie k ich 
vzájomnej konkurencii a konkurencii 
s rámcom Únie; uznáva existujúcu úroveň 
harmonizácie v legislatívnom rámci 
legálnej migrácie; opakuje, že legálna 
migrácia nie je nástrojom, na ktorý sa dá 
uplatniť univerzálny prístup; domnieva 
sa, že zdravá hospodárska súťaž medzi 
vnútroštátnymi legislatívnymi rámcami 
zvyšuje atraktivitu Únie pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že súčasný rámec 
regulujúci legálnu migráciu do Únie je 
roztrieštený, zameriava sa iba na 
konkrétne kategórie pracovníkov, 
nepristupuje k týmto kategóriám rovnako 
a umožňuje existenciu paralelných 
vnútroštátnych legislatívnych rámcov, čo 
vedie k ich vzájomnej konkurencii 
a konkurencii s rámcom Únie;

4. pripomína, že súčasný rámec EÚ 
regulujúci legálnu migráciu do Únie sa 
zameriava iba na konkrétne kategórie 
pracovníkov a nepristupuje k týmto 
kategóriám rovnako; súbežne s rámcom 
EÚ sú zavedené vnútroštátne legislatívne 
rámce; konštatuje, že súčasná 
asymetrická štruktúra vnútroštátnych 
rámcov a rámcov EÚ v oblasti migrácie 
pracovnej sily spôsobuje, že tieto rámce si 
navzájom konkurujú, a často zahŕňa 
byrokratické postupy pre pracovníkov a 
zamestnávateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je presvedčený, že takýto prístup 
slúži iba na uspokojenie krátkodobých 
potrieb a nie je v súlade s cieľom Únie, 
ktorým je komplexný prístup k migračnej 
politike;

5. je presvedčený, že súčasné 
nastavenie a výlučné právomoci by sa 
mali rešpektovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je presvedčený, že takýto prístup 
slúži iba na uspokojenie krátkodobých 
potrieb a nie je v súlade s cieľom Únie, 
ktorým je komplexný prístup k migračnej 
politike;

5. je presvedčený, že cieľ Únie, 
ktorým je komplexný prístup k migračnej 
politike, zahŕňa právomoci členských 
štátov v rámci legálnej migrácie; 
zdôrazňuje, že pravidlá upravujúce 
legálnu migráciu sa musia dodržiavať a 
zachovať; v tejto súvislosti berie na 
vedomie existujúcu úroveň 
harmonizovaných pravidiel a opätovne 
zdôrazňuje pozitívne aspekty/účinky pre 
hospodársku súťaž na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je presvedčený, že takýto prístup 
slúži iba na uspokojenie krátkodobých 
potrieb a nie je v súlade s cieľom Únie, 
ktorým je komplexný prístup k migračnej 
politike;

5. je presvedčený, že realistický 
prístup obozretne zameraný na udržateľný 
rozvoj namiesto nikdy nekončiacej 
migrácie nemusí byť v súlade so 
záujmami systému určitých MVO, ale 
slúži spravodlivým rozvojovým cieľom a 
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dlhodobým záujmom všetkých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je presvedčený, že takýto prístup 
slúži iba na uspokojenie krátkodobých 
potrieb a nie je v súlade s cieľom Únie, 
ktorým je komplexný prístup k migračnej 
politike;

5. je presvedčený, že ak je migrácia 
pracovnej sily dobre navrhnutá a dobre 
riadená, môže byť zdrojom prosperity, 
inovácií a rastu pre vysielajúce aj 
prijímajúce krajiny a bola by v súlade 
s cieľom Únie, ktorým je komplexný 
prístup k migračnej politike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu harmonizácie 
a zabezpečenia prístupu migrujúcich 
pracovníkov a ich rodín k právam ako 
spôsob zabezpečenia integrácie a 
sociálneho začlenenia; vyzýva Komisiu, 
aby v súlade s judikatúrou Súdneho dvora 
EÚ vypracovala odporúčania EÚ 
zaoberajúce sa priamymi a nepriamymi 
prekážkami, ktoré môžu migrujúcim 
pracovníkom a ich rodinám brániť v 
prístupe k právu na zlúčenie rodiny; 
vyzýva členské štáty a EÚ, aby posilnili 
prístup k sociálnym právam vrátane práva 
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na zdravotnú starostlivosť, bývanie, 
spravodlivosť a uplatňovanie rodovej 
rovnosti bez ohľadu na pobytový status;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
migrujúci pracovníci naďalej čelia 
nerovnakému zaobchádzaniu a 
pracovnému vykorisťovaniu v celej Únii 
napriek normám v príslušných 
medzinárodných, európskych a 
vnútroštátnych legislatívnych rámcoch; 
berie na vedomie často zápornú úlohu 
sprostredkovateľov na trhu práce, ako aj 
priamych zamestnávateľov v tejto situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že je dôležité 
podniknúť kroky potrebné na uznanie 
všetkých pracovníkov v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci existujúcich a 
budúcich legislatívnych rámcov umožnila 
podávať žiadosti o povolenie na pobyt v 
EÚ všetkým štátnym príslušníkom tretích 
krajín bez ohľadu na ich pobytový status; 
na základe pozitívnych skúseností 
členských štátov počas pandémie COVID-
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19 berie do úvahy význam legalizácie 
postavenia migrantov v neregulárnej 
situácii, pričom sa zohľadnia 
pracovnoprávne vzťahy migrantov, ich 
dĺžka pobytu a/alebo iné rodinné a 
sociálne väzby; vyzýva Komisiu, aby 
poskytla usmernenia týkajúce sa účinných 
mechanizmov legalizácie migrujúcich 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
existujúce smernice mali len obmedzený 
vplyv na predchádzanie vykorisťovaniu 
pracovnej sily a že migrujúci pracovníci 
naďalej čelia nerovnakému 
zaobchádzaniu a pracovnému 
vykorisťovaniu v celej Únii napriek 
normám v príslušných medzinárodných, 
európskych a vnútroštátnych 
legislatívnych rámcoch; poukazuje na to, 
že súčasné ustanovenia podliehajú 
obmedzeniam, pokiaľ ide o vytvorenie 
bezpečných a účinných mechanizmov 
podávania sťažností migrujúcich 
pracovníkov, a to aj v prípade migrujúcich 
pracovníkov bez dokladov; berie na 
vedomie úlohu sprostredkovateľov na 
trhu práce, ako aj priamych 
zamestnávateľov v tejto situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej 
kontrole vhodnosti dospela k podobnému 
záveru a určila potrebu riešiť 
nezrovnalosti, medzery a nedostatky 
prostredníctvom širokej škály opatrení 
vrátane legislatívnych opatrení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej 
kontrole vhodnosti dospela k podobnému 
záveru a určila potrebu riešiť 
nezrovnalosti, medzery a nedostatky 
prostredníctvom širokej škály opatrení 
vrátane legislatívnych opatrení;

6. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej 
kontrole vhodnosti určila potrebu riešiť 
nezrovnalosti, medzery a nedostatky 
prostredníctvom širokej škály opatrení 
vrátane legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej 
kontrole vhodnosti dospela k podobnému 
záveru a určila potrebu riešiť nezrovnalosti, 
medzery a nedostatky prostredníctvom 
širokej škály opatrení vrátane 

6. konštatuje, že Komisia vo svojej 
kontrole vhodnosti dospela k podobnému 
záveru a určila potrebu riešiť nezrovnalosti, 
medzery a nedostatky prostredníctvom 
širokej škály opatrení vrátane 
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legislatívnych opatrení; legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje škodlivé účinky a riziká 
nelegálnej migrácie pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú 
zamestnanie v Únii, ako aj pre trhy práce 
členských štátov; berie však na vedomie 
priaznivé účinky nových spôsobov 
legálnej migrácie pracovnej sily v boji 
proti nelegálnej migrácii; poukazuje na 
to, že legálna migrácia v žiadnom prípade 
nesmie slúžiť ako prostriedok legalizácie 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
jediným legislatívnym návrhom týkajúcim 
sa migrácie súvisiacej s prácou v 
poslednom legislatívnom období bola 
revízia smernice o modrej karte, čo je 
návrh, o ktorom prebiehajú rokovania od 
roku 2016; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

7. poukazuje na to, že rozdielne 
vykonávanie existujúcich smerníc 
členskými štátmi je v súlade s ich právom 
určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín 
prichádzajúcich z tretích krajín na ich 
územie na účely zamestnania;

_________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa 
vnútornej súdržnosti: postupy podávania 
žiadostí, podmienky prijímania a pobytu 
(vrátane dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Isabel Santos

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
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existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8, ako aj 
v rámci procesu sociálnej integrácie 
takýchto pracovníkov v krajinách, v 
ktorých pracujú;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 82
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia a uznávanie 
kvalifikácií; zdôrazňuje, že tieto 
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že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

nezrovnalosti zároveň spôsobujú ťažkosti 
podnikom, ktoré zamestnávajú štátnych 
príslušníkov tretích krajín8; vyzýva preto 
na vytvorenie a zverejnenie príslušných 
informačných kampaní pre podniky;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8, a 
miestnym orgánom, ktoré zabezpečujú 
udržateľné a dlhodobé výsledky integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
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pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré uprednostňujú 
zúfalých štátnych príslušníkov tretích 
krajín8 pred chudobnými občanmi EÚ, 
čím sa zväčšujú nerovnosti v EÚ;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok hrozivý život mnohých 
zraniteľných občanov EÚ a množstvo 
nezrovnalostí pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, pokiaľ ide o rovnaké 
zaobchádzanie, podmienky vstupu 
a opätovného vstupu, pracovné povolenie, 
pobytový status, mobilitu v rámci EÚ, 
koordináciu sociálneho zabezpečenia, 
uznávanie kvalifikácií a zlúčenie rodiny; 
zdôrazňuje, že tieto nezrovnalosti zároveň 
spôsobujú ťažkosti podnikom, ktoré 
zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích 
krajín8;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
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existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok rozdiely pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, pokiaľ ide 
o rovnaké zaobchádzanie, podmienky 
vstupu a opätovného vstupu, pracovné 
povolenie, pobytový status, mobilitu 
v rámci EÚ, koordináciu sociálneho 
zabezpečenia, uznávanie kvalifikácií 
a zlúčenie rodiny; rozdiely môžu mať 
vplyv aj na podniky, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie 
kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, 
že tieto nezrovnalosti zároveň spôsobujú 
ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín8;

7. poukazuje na to, že súčasný právny 
rámec a rozdielne vykonávanie 
existujúcich smerníc členskými štátmi 
majú za následok množstvo nezrovnalostí 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, 
podmienky vstupu a opätovného vstupu, 
pracovné povolenie, pobytový status, 
mobilitu v rámci EÚ, sociálne 
zabezpečenie, uznávanie kvalifikácií 
a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, že tieto 
nezrovnalosti zároveň spôsobujú ťažkosti 
podnikom, ktoré zamestnávajú štátnych 
príslušníkov tretích krajín8;
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_________________ _________________
8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali 
nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých 
pretrvávajú problémy týkajúce sa vnútornej 
súdržnosti: postupy podávania žiadostí, 
podmienky prijímania a pobytu (vrátane 
dôvodov zamietnutia a odňatia), 
podmienky rovnakého zaobchádzania, 
mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 
pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ 
potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza 
v súlade so základnými právami v EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 

vypúšťa sa
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pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ 
potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza 
v súlade so základnými právami v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 
pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ 
potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza 
v súlade so základnými právami v EÚ;

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má komplexný rámec Únie pre legálnu 
migráciu ako súčasť holistického prístupu 
k migrácii, pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych a bezpečných 
ciest migrácie súvisiacej s prácou, 
zlepšuje prístup štátnych príslušníkov 
tretích krajín na trh práce Únie, 
podporuje usporiadanejšiu migráciu, 
priťahuje pracovníkov, ktorých trhy práce 
EÚ a vnútroštátne trhy práce potrebujú, 
zabezpečuje, že sa s pracovníkmi z tretích 
krajín zaobchádza v súlade so základnými 
právami, a zlepšuje prístup k dôstojným 
pracovným podmienkam a podporuje 
integráciu; domnieva sa, že holistický 
rámec Únie prospieva migrujúcim 
pracovníkom a ich rodinám, hostiteľským 
komunitám a domovským krajinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Laura Ferrara

Návrh uznesenia



AM\1216203SK.docx 45/105 PE659.022v01-00

SK

Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 
pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ 
potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza 
v súlade so základnými právami v EÚ;

8. zdôrazňuje potrebu stanoviť rámec 
Únie pre legálnu migráciu ako súčasť 
holistického prístupu k migrácii, pretože 
poskytuje príležitosti prostredníctvom 
legálnych ciest pre tých, ktorí si hľadajú 
prácu, podporuje usporiadanejšiu migráciu, 
priťahuje pracovníkov, ktorých trhy práce 
EÚ potrebujú, prispieva k odbúraniu 
kriminálneho obchodného modelu 
prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi 
a zabezpečuje, že sa s pracovníkmi 
z tretích krajín zaobchádza v súlade so 
základnými právami v EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 92
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 
pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ 
potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza 
v súlade so základnými právami v EÚ;

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
má rámec Únie pre legálnu migráciu ako 
súčasť holistického prístupu k migrácii, 
pretože poskytuje príležitosti 
prostredníctvom legálnych ciest pre tých, 
ktorí si hľadajú prácu, podporuje 
usporiadanejšiu migráciu, priťahuje 
pracovníkov, študentov a podniky, ktoré 
trhy práce v EÚ potrebujú, a zabezpečuje, 
že sa s pracovníkmi z tretích krajín 
zaobchádza v súlade so základnými 
právami v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
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Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť 
účinné mechanizmy na ochranu 
migrujúcich pracovníkov pred 
vykorisťovaním, najmä zabezpečením 
účinného prístupu k spravodlivosti a 
mechanizmom podávania sťažností bez 
ohľadu na ich právne postavenie; uznáva, 
že pri vykonávaní opatrení na zavedenie a 
rozšírenie možností legálnej migrácie by 
sa mali zohľadňovať individuálne potreby 
a zraniteľné miesta, zatiaľ čo je potrebné 
zabezpečiť prístup k iným súvisiacim 
právam a službám, ako je účinný prístup k 
bývaniu a zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje potrebu rešpektovať 
výlučné právomoci členských štátov v 
oblasti migrácie a zdôrazňuje, že v 
súčasných zmluvách a rámci neexistuje 
právny základ, ktorý by umožňoval 
spoločnú migračnú alebo pracovnú 
politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
starnutie obyvateľstva EÚ a znižovanie 
podielu pracovnej sily majú systémy 
pracovnej mobility potenciál oživiť 
európske trhy práce a prispieť k 
hospodárskemu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že rozšírenie 
pracovných práv EÚ v oblasti voľného 
pohybu na štátnych príslušníkov tretích 
krajín a systémy pre zlúčenie rodiny môžu 
vytvoriť medzery na uľahčenie nelegálnej 
migrácie a slúžiť ako silný motivačný 
faktor nárastu nelegálnej migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opakuje, že lepšie a dôslednejšie 
vykonávanie súčasného legislatívneho 
rámca a lepšie presadzovanie práv 
stanovených v existujúcich smerniciach sú 
prvými praktickými krokmi, ktoré treba 

9. opakuje, že lepšie a dôslednejšie 
vykonávanie súčasného legislatívneho 
rámca a lepšie presadzovanie práv 
stanovených v existujúcich smerniciach sú 
prvými praktickými krokmi, ktoré treba 
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prijať; prijať, ako aj lepšie šírenie informácií na 
zvýšenie povedomia o právach a 
postupoch stanovených právnym rámcom 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opakuje, že lepšie a dôslednejšie 
vykonávanie súčasného legislatívneho 
rámca a lepšie presadzovanie práv 
stanovených v existujúcich smerniciach sú 
prvými praktickými krokmi, ktoré treba 
prijať;

9. opakuje, že lepšie a dôslednejšie 
vykonávanie súčasného legislatívneho 
rámca a lepšie presadzovanie práv 
stanovených v existujúcich smerniciach už 
vytvára nadmerný tlak na členské štáty 
EÚ, čo môže ohroziť projekt EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. odporúča, aby sa legislatívny 
rámec zjednodušil a harmonizoval 
zosúladením ustanovení o postupoch 
podávania žiadostí, dôvodoch prijatia 
a zamietnutia, procesných zárukách, 
rovnakom zaobchádzaní, prístupe na trh 
práce, zlúčení rodiny a mobilite v rámci 
EÚ s platnými smernicami o legálnej 
migrácii;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní, prístupe na trh práce, 
zlúčení rodiny a mobilite v rámci EÚ 
s platnými smernicami o legálnej migrácii;

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní, prístupe na trh práce 
a mobilite na trhu práce, zlúčení rodiny 
a mobilite v rámci EÚ s platnými 
smernicami o legálnej migrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní, prístupe na trh práce, 
zlúčení rodiny a mobilite v rámci EÚ 
s platnými smernicami o legálnej migrácii;

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní, prístupe na trh práce 
a zmene zamestnávateľa, zlúčení rodiny 
a mobilite v rámci EÚ s platnými 
smernicami o legálnej migrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní, prístupe na trh práce, 
zlúčení rodiny a mobilite v rámci EÚ 
s platnými smernicami o legálnej migrácii;

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec 
zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, 
dôvodoch prijatia a zamietnutia, 
procesných zárukách, rovnakom 
zaobchádzaní a prístupe na trh práce 
s platnými smernicami o legálnej migrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
príslušné legislatívne opatrenia na 
zlepšenie existujúcich smerníc 
prostredníctvom ich zosúladenia 
s najpriaznivejšími ustanoveniami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
príslušné legislatívne opatrenia na 
zlepšenie existujúcich smerníc 
prostredníctvom ich zosúladenia 
s najpriaznivejšími ustanoveniami;

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
príslušné legislatívne opatrenia na 
zlepšenie existujúcich smerníc;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. v tejto súvislosti víta plánovanú 
revíziu smernice o jednotnom povolení, 
ktorá predstavuje príležitosť na zvýšenie 
súdržnosti na trhu práce a posilnenie práv 
pre širšiu kategóriu štátnych príslušníkov 
tretích krajín, a žiada Európsku komisiu, 
aby ju uskutočnila; navrhuje, aby sa to 
dosiahlo rozšírením rozsahu pôsobnosti a 
uplatňovania smernice, a to najmä na 
využívanie uplatňovania v rámci územia 
a na sezónnych pracovníkov a samostatne 
zárobkovo činné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva na riešenie problému 
vykorisťovania pracovnej sily zavedením 
ustanovení do práva EÚ a vnútroštátnych 
právnych predpisov členských štátov, 
ktoré by umožnili štátnym príslušníkom 
tretích krajín zmeniť zamestnávateľa, čím 
by sa oddelili povolenia na pobyt od 
jednotlivých zamestnávateľov alebo 
určitých pracovných miest, ako aj 
objasnením zachovania platnosti povolení 
v prípade straty zamestnania, čo by im 
umožnilo hľadať si inú prácu; 
konštatuje, že by sa mali zvážiť odkazy na 
príslušné ustanovenia smernice o 
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sezónnych pracovníkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zlepšila sociálne zabezpečenie, najmä 
prenosnosť dôchodkov migrujúcich 
pracovníkov, a to presadzovaním 
formálnych dohôd EÚ s tretími krajinami 
na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11d. víta plánovanú revíziu smernice o 
osobách s dlhodobým pobytom, ktorá 
predstavuje príležitosť na posilnenie 
mobility a zjednodušenie a harmonizáciu 
postupov, a žiada, aby ju Európska 
komisia uskutočnila; domnieva sa, že by 
sa to mohlo dosiahnuť zlepšením 
ustanovení na uľahčenie mobility v rámci 
EÚ a mimo nej skrátením času 
potrebného na získanie postavenia osoby s 
dlhodobým pobytom, zavedením 
flexibilnejších pravidiel pre ďalšiu 
mobilitu a predĺžením obdobia 
neprítomnosti s cieľom umožniť štátnym 
príslušníkom tretích krajín cestovať do 
domovských krajín a poskytnúť im právo 
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na opätovný vstup; navrhuje 
zjednodušenie postupov pre držiteľov 
povolení na pobyt odstránením ustanovení 
týkajúcich sa prieskumov trhu práce a 
iných reštriktívnych opatrení, ktoré bránia 
prístupu na trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11e. zdôrazňuje, že v nadchádzajúcom 
hodnotení správy o vykonávaní smernice 
o sezónnych pracovníkoch sa venuje 
osobitná pozornosť bezpečnosti 
postavenia osoby s právom na pobyt, 
poskytovaniu základných práv a 
rovnakému zaobchádzaniu a povolenej 
dĺžke pobytu; vyzýva Komisiu, aby po jej 
hodnotení zvážila legislatívnu revíziu 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zlepšenie mobility v rámci EÚ Zlepšenie mobility v rámci EÚ a mimo nej

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
v rámci EÚ je kľúčovým prvkom politiky 
EÚ v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, poukazuje na 
potrebu uľahčiť zhromažďovanie údajov, 
štatistík a dôkazov, ako aj výmenu 
informácií a spoluprácu medzi členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť a 
účinnosť acquis a v plnej miere využiť 
pridanú hodnotu EÚ; pripomína, že voľný 
pohyb pracovníkov pomáha zosúladiť 
dopyt s ponukou na trhoch práce EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
mobilných štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ je kľúčovým prvkom 
politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie, 
pretože poskytuje jasnú pridanú hodnotu, 
ktorú nemožno dosiahnuť na úrovni 
členských štátov; zdôrazňuje, že je dôležité 
zosúladiť dopyt s ponukou v rámci EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili 
koordináciu medzi vnútroštátnymi 
orgánmi a systémami mobility mobilných 
štátnych príslušníkov tretích krajín v 
rámci EÚ; vyzýva na urýchlenie 
vzájomného uznávania zručností a 
kvalifikácií s cieľom posilniť mobilitu v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ a mimo nej je kľúčovým prvkom 
politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie, 
pretože poskytuje jasnú pridanú hodnotu, 
ktorú nemožno dosiahnuť na úrovni 
členských štátov; pripomína, že voľný 
pohyb pracovníkov pomáha zosúladiť 
dopyt s ponukou na trhoch práce EÚ a v 
čase krízy môže prispieť aj k úpravám 
trhu práce a k celkovému hospodárskemu 
rastu; poukazuje na to, že umožnenie 
pracovníkom cestovať späť do 
domovských krajín by bolo prínosom pre 
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rozvoj tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb, 
ktoré požívajú ochranu podľa 
medzinárodného práva, v rámci EÚ je 
kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti 
legálnej migrácie, pretože poskytuje jasnú 
pridanú hodnotu, ktorú nemožno dosiahnuť 
na úrovni členských štátov; pripomína, že 
voľný pohyb pracovníkov pomáha 
zosúladiť dopyt s ponukou na trhoch práce 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sa legálne nachádzajú v EÚ, v rámci EÚ 
je kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti 
legálnej migrácie, pretože poskytuje jasnú 
pridanú hodnotu, pokiaľ s tým členské 
štáty súhlasia; pripomína, že voľný pohyb 
občanov členských štátov EÚ pomáha 
zosúladiť dopyt s ponukou na trhoch práce 
EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ je kľúčovým prvkom politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie, pretože 
poskytuje jasnú pridanú hodnotu, ktorú 
nemožno dosiahnuť na úrovni členských 
štátov; pripomína, že voľný pohyb 
pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt 
s ponukou na trhoch práce EÚ;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita 
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 
EÚ by predstavovala problém pri regulácii 
migrácie do jednotlivých členských štátov; 
pripomína, že voľný pohyb pracovníkov 
môže byť veľmi problematický pre 
vnútroštátnu politiku zamestnanosti 
jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje skutočnosť, že podpora alebo 
uľahčenie migrácie pracovnej sily na 
úrovni EÚ pravdepodobne neposilní 
politiky trhu práce, ale v skutočnosti ich 
oslabí, keďže trhy práce v členských 
štátoch sú jedinečné a odlišné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
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Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na 
území EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na 
území EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu;

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ale zbavili by členské štáty 
kontroly nad ich trhmi práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na 
území EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu;

13. zdôrazňuje, že pevný a spoľahlivý 
legislatívny rámec pôsobí ako stimul pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj 
zamestnávateľov, aby preskúmali spôsoby, 
ako prilákať do EÚ manuálne zručnú 
alebo vysokokvalifikovanú pracovnú silu, 
a pomáha členským štátom vyplniť 
medzery na ich trhoch práce a posilniť ich 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na území 
EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu;

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie a 
pružnejšie pravidlá uľahčujúce mobilitu 
v rámci EÚ by podnecovali štátnych 
príslušníkov tretích krajín, predstavovali by 
pozitívne opatrenia pre zamestnávateľov 
a pomohli by členským štátom vyplniť 
medzery na ich trhoch práce; zdôrazňuje, 
že je dôležité riešiť prostredníctvom 
legislatívnych zmien obmedzené obdobie 
neprítomnosti a v niektorých prípadoch 
obmedzujúce podmienky mobility, ktoré 
vážne obmedzujú možnosť všetkých 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
cestovať do domovskej krajiny a späť; 
okrem toho zdôrazňuje, že zvýšená 
mobilita v rámci EÚ a mimo nej by 
umožnila štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí už majú pobyt na území EÚ, 
zlepšovať svoje vyhliadky na integráciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na území 
EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu;

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie 
pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ 
by podnecovali štátnych príslušníkov 
tretích krajín, predstavovali by pozitívne 
opatrenia pre zamestnávateľov a pomohli 
by členským štátom vyplniť medzery na 
ich trhoch práce; okrem toho zdôrazňuje, 
že by to umožnilo štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí už majú pobyt na území 
EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na 
integráciu a v celej Únii podporovať 
solidaritu pri prijímaní osôb, ktorým sa 
poskytuje ochrana podľa 
medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte;

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte, a to vrátane ponúkania 
pracovných skúseností a možností 
odbornej prípravy v rámci členských 
štátov EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte;

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte; v tejto súvislosti požaduje 
rýchlu a dôkladnú reformu modrej karty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte;

14. konštatuje, že nedávno prijaté 
smernice o študentoch, výskumných 
pracovníkoch a zamestnancoch 
presunutých v rámci podniku udeľujú 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako 
predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica 
o modrej karte a smernica o osobách s 
dlhodobým pobytom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča, aby sa ako prvý krok 
k zjednodušeniu posilnili práva na 
mobilitu v rámci EÚ v existujúcich 
smerniciach o legálnej migrácii; opakuje, 
že Komisia by mala navrhnúť príslušné 
legislatívne kroky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča, aby sa ako prvý krok 
k zjednodušeniu posilnili práva na 
mobilitu v rámci EÚ v existujúcich 
smerniciach o legálnej migrácii; opakuje, 
že Komisia by mala navrhnúť príslušné 
legislatívne kroky;

15. odporúča, aby každý členský štát v 
súlade s právom určiť počty prijímaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
prichádzajúcich z tretích krajín na jeho 
územie na účely zamestnania, ktoré je 
zakotvené v zmluvách, zaviedol svoju 
vlastnú politiku, v rámci ktorej by 
migrácia štátnych príslušníkov tretích 
krajín mala byť legálna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15. odporúča, aby sa ako prvý krok 
k zjednodušeniu posilnili práva na mobilitu 
v rámci EÚ v existujúcich smerniciach 
o legálnej migrácii; opakuje, že Komisia by 
mala navrhnúť príslušné legislatívne kroky;

15. odporúča, aby sa ako prvý krok 
k zjednodušeniu posilnili práva na mobilitu 
v rámci EÚ v existujúcich smerniciach 
o legálnej migrácii; odporúča tiež, aby sa 
v súčasných a budúcich smerniciach 
zaviedlo právo na opätovný vstup a 
predĺžilo obdobie neprítomnosti štátnych 
príslušníkov tretích krajín s cieľom 
umožniť mobilitu do ich domovských 
krajín; opakuje, že Komisia by mala 
navrhnúť príslušné legislatívne kroky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča, aby sa ako prvý krok 
k zjednodušeniu posilnili práva na 
mobilitu v rámci EÚ v existujúcich 
smerniciach o legálnej migrácii; opakuje, 
že Komisia by mala navrhnúť príslušné 
legislatívne kroky;

15. odporúča, aby Komisia ako prvý 
krok k zjednodušeniu existujúceho 
právneho rámca navrhla zosúladenie pred 
prijatím nových právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili 
spájať zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, 
že zamestnávatelia a štátni príslušníci 
tretích krajín potrebujú lepšie informácie 

vypúšťa sa
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o legálnej migrácii do EÚ a že je potrebné 
zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný 
dialóg s príslušnými tretími krajinami 
o legálnej migrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili 
spájať zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, 
že zamestnávatelia a štátni príslušníci 
tretích krajín potrebujú lepšie informácie 
o legálnej migrácii do EÚ a že je potrebné 
zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný 
dialóg s príslušnými tretími krajinami 
o legálnej migrácii;

16. poukazuje na alarmujúci počet 
nezamestnaných mladých ľudí v 
Európskej únii; zastáva názor, že 
akákoľvek pomoc by sa mala v prvom 
rade prideliť občanom EÚ namiesto toho, 
aby sa zvyšoval dovoz pracovnej sily z 
tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili spájať 
zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, že 
zamestnávatelia a štátni príslušníci tretích 
krajín potrebujú lepšie informácie 
o legálnej migrácii do EÚ a že je potrebné 
zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný 
dialóg s príslušnými tretími krajinami 

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili spájať 
zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, že 
zamestnávatelia a štátni príslušníci tretích 
krajín potrebujú lepšie informácie 
o legálnej migrácii do EÚ a že je potrebné 
zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný 
dialóg s príslušnými tretími krajinami 
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o legálnej migrácii; o legálnej migrácii a o spolupráci v boji 
proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu 
s ľuďmi; zdôrazňuje výhody prísneho 
uplatňovania zásady „viac za viac“ vo 
vonkajších vzťahoch Únie s tretími 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili spájať 
zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, že 
zamestnávatelia a štátni príslušníci tretích 
krajín potrebujú lepšie informácie 
o legálnej migrácii do EÚ a že je potrebné 
zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný 
dialóg s príslušnými tretími krajinami 
o legálnej migrácii;

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia 
nových nástrojov, ktoré by umožnili spájať 
zamestnávateľov s ich budúcimi 
zamestnancami, riešiť nedostatok 
pracovných síl na trhu práce a uľahčiť 
uznávanie a prenosnosť zahraničných 
kvalifikácií a zručností na úrovni EÚ; 
zdôrazňuje skutočnosť, že zamestnávatelia 
a štátni príslušníci tretích krajín potrebujú 
lepšie informácie o legálnej migrácii do 
EÚ a že je potrebné zintenzívniť 
štruktúrovaný a zmysluplný dialóg 
s príslušnými tretími krajinami o legálnej 
migrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. navrhuje preto zavedenie 
platformy EÚ v oblasti talentovej 
základne, ktorá by slúžila ako jednotné 

vypúšťa sa
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kontaktné miesto pre pracovníkov z tretích 
krajín, zamestnávateľov EÚ 
a vnútroštátne správne orgány; odporúča, 
aby sa táto platforma vzťahovala na 
všetky odvetvia zamestnanosti vrátane 
tých so stredným alebo nízkym príjmom; 
konštatuje, že zapojenie verejných služieb 
zamestnanosti do takejto platformy v EÚ 
aj v krajinách pôvodu by mohlo pomôcť 
zlepšiť vzájomné partnerstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. navrhuje preto zavedenie 
platformy EÚ v oblasti talentovej 
základne, ktorá by slúžila ako jednotné 
kontaktné miesto pre pracovníkov z tretích 
krajín, zamestnávateľov EÚ 
a vnútroštátne správne orgány; odporúča, 
aby sa táto platforma vzťahovala na 
všetky odvetvia zamestnanosti vrátane 
tých so stredným alebo nízkym príjmom; 
konštatuje, že zapojenie verejných služieb 
zamestnanosti do takejto platformy v EÚ 
aj v krajinách pôvodu by mohlo pomôcť 
zlepšiť vzájomné partnerstvá;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti vrátane tých so stredným 
alebo nízkym príjmom; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť 
vzájomné partnerstvá;

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne a 
zosúladenia, ktorá by slúžila ako jednotné 
kontaktné miesto pre pracovníkov z tretích 
krajín, zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti vrátane tých so stredným 
alebo nízkym príjmom; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
a miestnych orgánov do takejto platformy 
v EÚ aj v krajinách pôvodu by mohlo 
pomôcť zlepšiť partnerstvá a budovať 
dôveru medzi členskými štátmi EÚ a 
tretími krajinami, ako aj prispieť k 
primeranejšej reakcii na potreby 
zamestnanosti na miestnej úrovni alebo 
na nedostatok pracovných síl na trhu 
práce; víta plán Komisie na ďalšie 
preskúmanie vývoja talentovej základne 
EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti vrátane tých so stredným 
alebo nízkym príjmom; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť 
vzájomné partnerstvá;

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
platforma vzťahovala na zamestnancov, 
ako aj samostatne zárobkovo činné osoby 
vrátane startupov, a aby sa ňou podporila 
spolupráca členských štátov, MSP a 
tretích krajín s cieľom vytvoriť investičnú 
atmosféru, a nielen pomoc; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť 
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vzájomné partnerstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti vrátane tých so stredným 
alebo nízkym príjmom; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť 
vzájomné partnerstvá;

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá sa 
bude vzťahovať na všetky odvetvia 
zamestnanosti, ako sú pracovníci z tretích 
krajín s nízkou, strednou a vysokou 
úrovňou zručností; domnieva sa, že táto 
platforma bude slúžiť ako jednotné 
kontaktné miesto pre pracovníkov z tretích 
krajín, zamestnávateľov EÚ a správne 
orgány zapojených členských štátov a 
tretích krajín; konštatuje, že zapojenie 
verejných služieb zamestnanosti do takejto 
platformy v EÚ aj v krajinách pôvodu by 
mohlo pomôcť zlepšiť vzájomné 
partnerstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 

17. navrhuje preto zavedenie platformy 
EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by 
slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre 
pracovníkov z tretích krajín, 
zamestnávateľov EÚ a vnútroštátne 
správne orgány; odporúča, aby sa táto 
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platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti vrátane tých so stredným 
alebo nízkym príjmom; konštatuje, že 
zapojenie verejných služieb zamestnanosti 
do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť 
vzájomné partnerstvá;

platforma vzťahovala na všetky odvetvia 
zamestnanosti; konštatuje, že zapojenie 
verejných služieb zamestnanosti do takejto 
platformy v EÚ aj v krajinách pôvodu by 
mohlo pomôcť zlepšiť vzájomné 
partnerstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že EÚ môže zohrávať 
dôležitú úlohu pri vytváraní a 
monitorovaní takéhoto nástroja a pri 
dohľade nad ním, a to aj prostredníctvom 
financovania a znalostí; domnieva sa, že 
predchádzajúce skúsenosti EÚ v 
spolupráci s členskými štátmi a 
medzinárodnými organizáciami na 
zosúlaďovaní zručností štátnych 
príslušníkov tretích krajín s dopytom 
vnútroštátnych zamestnávateľov by 
priniesli pridanú hodnotu; odporúča, aby 
sa platforma využívala na harmonizáciu 
učebných osnov a požiadaviek na odbornú 
prípravu medzi zúčastnenými členskými 
štátmi a tretími krajinami; domnieva sa, 
že EÚ môže zohrávať dôležitú úlohu pri 
predbežnej kontrole kvalifikácií, jazykov a 
zručností kandidátov; s cieľom naplno 
využiť jej potenciál a skutočne riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce 
odporúča, aby bola talentová základňa 
otvorená pre kandidátov zo všetkých 
krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. domnieva sa, že harmonizovaný 
rámec EÚ vychádzajúci z talentovej 
základne EÚ založenej na zručnostiach by 
pomohol znížiť byrokraciu na úrovni 
členských štátov; zdôrazňuje, že talentová 
základňa EÚ môže slúžiť ako dôležitý 
nový nástroj na zosúladenie ponuky 
zručností s dopytom na vnútroštátnom 
trhu práce a na ich riadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
si vnútroštátne orgány vymieňali najlepšie 
postupy a vypracovali na vnútroštátnej 
úrovni spoločné normy, systémy a 
infraštruktúry na uznávanie kvalifikácií a 
zručností, ako aj opatrenia, ktoré 
migrujúcim pracovníkom umožnia prístup 
na trh práce počas posudzovania ich 
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zručností; zdôrazňuje, že je potrebné 
zapojiť sociálnych partnerov, občiansku 
spoločnosť, zamestnávateľov, podniky a 
odborové zväzy do diskusií o vymedzení 
zručností s cieľom zahrnúť odbornú 
prípravu na pracovisku, neformálne 
kvalifikácie a pracovné skúsenosti; 
domnieva sa, že miestnym orgánom by sa 
mala poskytnúť väčšia flexibilita, pokiaľ 
ide o uznávanie kvalifikácií a 
posudzovanie/potvrdzovanie zručností, 
aby sa uľahčila včasná integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín do 
trhu práce;

_________________ _________________
9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
hodnotenie, uznávanie a certifikácia 
diplomov, osvedčení a iných odborných 
kvalifikácií vrátane formálneho 
a neformálneho získavania zručností 
v tretích krajinách zavedením rýchlych 
postupov a uľahčením výmeny informácií 
účinným a jednoduchým spôsobom; trvá 
na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

_________________ _________________
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9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách;

_________________
9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 

18. odporúča, aby sa vo všetkých 
členských štátoch uľahčilo a zjednodušilo 
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osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa a zručností9;

_________________ _________________
9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. odporúča, aby sa uľahčilo 
uznávanie a certifikácia diplomov, 
osvedčení a iných odborných kvalifikácií 
vrátane formálneho a neformálneho 
získavania zručností v tretích krajinách; 
trvá na tom, aby členské štáty v súlade 
s odporúčaním Rady z roku 2012 
bezodkladne zaviedli mechanizmy 
a opatrenia na potvrdzovanie odbornej 
praxe a neformálneho a informálneho 
učenia sa9;

18. odporúča, aby sa urýchlilo 
vzájomné uznávanie a certifikácia 
diplomov, osvedčení a iných odborných 
kvalifikácií vrátane formálneho 
a neformálneho získavania zručností 
v tretích krajinách; trvá na tom, aby 
členské štáty v súlade s odporúčaním Rady 
z roku 2012 bezodkladne zaviedli 
mechanizmy a opatrenia na potvrdzovanie 
odbornej praxe a neformálneho 
a informálneho učenia sa9;

_________________ _________________
9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že je potrebné 
starostlivo preskúmať nedostatok 
pracovných síl na trhu práce a zapojiť sa 
do konzultácií s viacerými 
zainteresovanými stranami pri vývoji 
takéhoto nástroja, najmä s 
medzinárodnými organizáciami, ktoré 
majú skúsenosti s vykonávaním systémov 
zosúladenia, vrátane IOM, MOP, 
UNHCR a OECD, ako aj s odborovými 
zväzmi, so združeniami zamestnávateľov a 
s podnikmi na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni EÚ, s verejnými službami 
zamestnanosti a so súkromnými službami 
zamestnanosti, so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí boli súčasťou 
pilotných projektov v rámci nástroja 
partnerstva v oblasti mobility, 
s delegáciami a so zastúpeniami EÚ, 
s vnútroštátnymi veľvyslanectvami a 
vízovými oddeleniami; zdôrazňuje význam 
cieleného šírenia informácií pre podporu 
talentovej základne a platforiem na 
zosúlaďovanie v tretích krajinách a v 
zúčastnených členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. je potrebné zabezpečiť, aby sa k 
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štátnym príslušníkom tretích krajín 
pristupovalo spravodlivo počas procesu 
posudzovania kvalifikácie a zručností, 
uznávania a certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 

19. zdôrazňuje obrovské problémy s 
nelegálnou migráciou do Európskej únie; 
je aj naďalej presvedčený, že 
najdôležitejšou úlohou je stanoviť všetky 
potrebné záruky proti nelegálnej migrácii 
z tretích krajín a že zvýšenie počtu 
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nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

možností legálnej migrácie by nepomohlo 
znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov 
ani obmedziť obchodovanie s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie v rámci ich krajín alebo 
do ich susedných krajín, ale najmä 
investícií do udržateľného rozvoja, by 
pomohlo znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov, 
obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť 
rovnosť príležitostí pre všetkých 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
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posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie v kombinácii s účinnými 
opatreniami v boji proti nelegálnej 
migrácii a prevádzačstvu by pomohlo 
znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov, 
obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť 
rovnosť príležitostí pre všetkých 
pracovníkov a ponúknuť legálnu cestu tým, 
ktorí sa pokúšajú nelegálne migrovať do 
Únie, ak zodpovedajú potrebám trhu 
práce príslušných členských štátov; 
požaduje účinné opatrenia a stimuly 
vrátane zásady „viac za viac“ s cieľom 
posilniť nevyhnutnú spoluprácu s tretími 
krajinami pôvodu a tranzitu pri riadení 
migračných tokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zlepšenie vhodných 
možností legálnej migrácie by pomohlo 
znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov, 
obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť 
rovnosť príležitostí pre všetkých 
pracovníkov a ponúknuť legálne cesty tým, 
ktorí by sa inak pokúšali nelegálne 
migrovať do Únie; domnieva sa, že 
uľahčenie podávania žiadostí o účasť v 
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talentovej základni EÚ z tretích krajín, 
napríklad online alebo prostredníctvom 
veľvyslanectiev, pomáha zlepšiť riadenie 
legálnych ciest a zabrániť tomu, aby 
ľudia využívali nelegálne cesty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 
legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie ako jeden zo 
spôsobov, ako posilniť dostupnosť 
a flexibilitu spôsobov legálnej migrácie; je 
aj naďalej presvedčený, že zvýšenie počtu 
možností legálnej migrácie by pomohlo 
znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov, 
obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť 
rovnosť príležitostí pre všetkých 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom 
posilniť dostupnosť a flexibilitu spôsobov 
legálnej migrácie; je aj naďalej 
presvedčený, že zvýšenie počtu možností 

19. podporuje globálnu a regionálnu 
spoluprácu v oblasti migrácie ako jeden zo 
spôsobov, ako posilniť dostupnosť 
a flexibilitu spôsobov legálnej migrácie; je 
aj naďalej presvedčený, že zvýšenie počtu 
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legálnej migrácie by pomohlo znížiť 
nelegálnu migráciu, oslabiť obchodné 
modely zločinných prevádzačov, obmedziť 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých pracovníkov a ponúknuť 
legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú 
nelegálne migrovať do Únie;

možností legálnej migrácie by pomohlo 
znížiť nelegálnu migráciu, oslabiť 
obchodné modely zločinných prevádzačov, 
obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť 
rovnosť príležitostí pre všetkých 
pracovníkov a ponúknuť legálnu cestu tým, 
ktorí plánujú migrovať do Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že v rámci širšieho 
dialógu o migrácii môžu pravidelné 
samity medzi EÚ a tretími krajinami 
uľahčiť uspokojenie potrieb a plnenie 
cieľov príslušných trhov práce; víta 
iniciatívy podnikov a orgánov EÚ 
spájajúce sily s tretími krajinami v oblasti 
odbornej prípravy a vzdelávania veľkého 
počtu ľudí vhodných na uspokojenie 
potrieb trhu práce vo vysielajúcich aj 
prijímajúcich krajinách; domnieva sa, že 
rozvoj takýchto partnerstiev s tretími 
krajinami posilňuje udržateľný prenos 
získaných zručností medzi oboma 
hospodárstvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že možnosti legálnej 
migrácie by mali byť prepojené s 
nadnárodnou politikou otvárania trhov 
práce prostredníctvom partnerstiev medzi 
viacerými krajinami a kontinentmi, ktoré 
nie sú zamerané len na Európu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že spolupráca s 
občianskou spoločnosťou spôsobom, 
ktorý podporuje spoluprácu a nie 
subdodávateľské vzťahy, má zásadný 
význam pre udržateľný pokrok v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že pri príprave na 
svoje budúce pracovisko by sa odborníci s 
vysokou úrovňou zručností mali zúčastniť 
už vo svojej krajine pôvodu na jazykových 
kurzoch a iných školeniach súvisiacich s 
ich odbornými zručnosťami s cieľom 
rýchlejšie sa začleniť do trhu práce vo 
svojej cieľovej krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 20. konštatuje, že remitencie sa nikdy 
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remitencií a výhod, ktoré bezpečná, 
legálna a riadená migrácia poskytuje 
vysielajúcim aj prijímajúcim krajinám; 
podporuje úsilie zamerané na riešenie 
problémov „úniku mozgov“ a „získavania 
mozgov“ ďalším vývojom nástrojov, ktoré 
umožňujú okružnú migráciu;

nepreukázali ako produktívnejšie než 
investície v rozvojových krajinách; 
podporuje úsilie zamerané na riešenie 
problémov „úniku mozgov“ a „získavania 
mozgov“ ďalším vývojom nástrojov, ktoré 
umožňujú ľuďom bezpečný pobyt v ich 
krajinách s cieľom pomôcť vlastnej 
rodine a ich spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“ ďalším 
vývojom nástrojov, ktoré umožňujú 
okružnú migráciu;

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“; 
poukazuje na to, že prvky modelu 
globálneho partnerstva v oblasti zručností 
by sa mohli použiť pre budúce 
partnerstvá, keďže umožňujú, aby sa 
cieľová krajina priamo zapájala do 
formovania zručností potenciálnych 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
ochotných migrovať, pričom zároveň 
vytvárajú nástroje financovania a 
odbornej prípravy a programy pre tretie 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Laura Ferrara

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“ ďalším 
vývojom nástrojov, ktoré umožňujú 
okružnú migráciu;

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; pripomína 
význam boja proti korupcii a praniu 
špinavých peňazí, ktoré umožňujú 
nadnárodným zločineckým sieťam 
vytvárať veľké zisky z vykorisťovania 
migrujúcich pracovníkov; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“ ďalším 
vývojom nástrojov, ktoré umožňujú 
okružnú migráciu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 163
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, 
legálna a riadená migrácia poskytuje 
vysielajúcim aj prijímajúcim krajinám; 
podporuje úsilie zamerané na riešenie 
problémov „úniku mozgov“ a „získavania 
mozgov“ ďalším vývojom nástrojov, ktoré 
umožňujú okružnú migráciu;

20. podporuje úsilie zamerané na 
riešenie problémov „úniku mozgov“ 
a „získavania mozgov“ v rámci Európskej 
únie a členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, 
legálna a riadená migrácia poskytuje 
vysielajúcim aj prijímajúcim krajinám; 
podporuje úsilie zamerané na riešenie 
problémov „úniku mozgov“ a „získavania 
mozgov“ ďalším vývojom nástrojov, ktoré 
umožňujú okružnú migráciu;

20. zdôrazňuje, že legálna migrácia 
vysokokvalifikovaných občanov 
odčerpáva z krajín pôvodu ich ľudský 
kapitál a vážne brzdí ich hospodársky a 
sociálny rozvoj tým, že ich zbavuje 
vzdelanej pracovnej sily; požaduje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“ s cieľom 
riešiť základné príčiny migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“ ďalším 
vývojom nástrojov, ktoré umožňujú 
okružnú migráciu;

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna 
a riadená migrácia poskytuje vysielajúcim 
aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie 
zamerané na riešenie problémov „úniku 
mozgov“ a „získavania mozgov“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. so zreteľom na plány Komisie na 
vytvorenie partnerstiev zameraných na 
talenty na základe pilotných partnerstiev v 
oblasti zručností zastáva názor, že by sa 
mal rozšíriť geografický rozsah 
pôsobnosti regulačného rámca, ako aj 
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účasť, trvanie a účel odbornej prípravy v 
jeho rámci; zdôrazňuje, že je potrebné 
posilniť minimálne normy pre prijímanie 
finančných prostriedkov EÚ nad rámec 
tých, na ktoré sa vzťahuje smernica o 
jednotnom povolení; odporúča odstrániť 
doložku o podmienenosti spojenú s 
účasťou tretích krajín s cieľom pomôcť 
vybudovať skutočné partnerstvo; 
navrhuje riešiť potrebu transparentnosti, 
zapojenia sociálnych partnerov, náhrady 
poplatkov za nábor a cestovných nákladov 
zamestnávateľmi a prístupu pracovníkov 
k informáciám, a to aj o pracovných a 
odborových právach, ako aj o 
sťažnostiach a mechanizmoch nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. pripomína, že niekoľko 
medzinárodných partnerov uplatňuje 
modely okružnej migrácie; vyzýva 
Európsku komisiu, aby sa pri vypracúvaní 
modelu okružnej migrácie vhodného pre 
EÚ poučila z najlepších postupov v týchto 
modeloch; v tejto súvislosti považuje 
rozvoj bodového systému za vhodný na 
riešenie požadovanej flexibility, pokiaľ 
ide o potreby trhov práce; domnieva sa, že 
takýto systém by uľahčil štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sa chcú 
krátkodobo usadiť v EÚ, získať 
príležitosť pracovať v EÚ na dočasnom a 
obnoviteľnom základe s rovnakou 
úrovňou záruk;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 168
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje prínosy, ktoré môže 
mať okružná migrácia pre uspokojenie 
potrieb trhov práce; zastáva názor, že 
stimuly, ako je privilegovaná mobilita vo 
forme zjednodušených postupov 
prijímania/opätovného vstupu, môžu 
zvýšiť atraktívnosť pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín prísť do EÚ 
dočasne pracovať alebo študovať; 
pripomína podmienku, že na konci 
obdobia, na ktoré sa štátnym príslušníkom 
tretích krajín udelil vstup, si musia 
obnoviť hlavný pobyt a hlavnú činnosť v 
krajine pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva členské štáty, aby sa v plnej 
miere zapojili do rozvoja pilotného 
projektu, ktorý v budúcnosti podporí 
programy legálnej migrácie na pracovné 
účely alebo stáže s africkými krajinami a s 
inými krajinami mimo EÚ, a 
spolupracovali na ňom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. odporúča, aby EÚ vypracovala 
harmonizovaný európsky program 
mobility mládeže, a to buď ako súčasť 
partnerstiev zameraných na talenty, alebo 
samostatne, s cieľom maximalizovať 
príležitosti pre mladých ľudí žiť, pracovať 
a študovať v EÚ; konštatuje, že by to 
mohlo byť významným prínosom pre 
vzťahy s tretími krajinami; poukazuje na 
to, že program môže čerpať zo skúseností 
s podobnými systémami v Austrálii, 
Kanade a potenciálne ako súčasť 
partnerstva medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že EÚ v globálnej 
súťaži o talenty zaostáva; je naďalej 
odhodlaný usilovať sa o zmysluplnú 
revíziu smernice o modrej karte s cieľom 
priniesť pridanú hodnotu, pokiaľ ide 
o harmonizáciu, uznávanie schopností, 
zjednodušenie postupov a zlepšenie 
mobility v rámci EÚ;

21. pripomína, že EÚ v globálnej 
súťaži o talenty zaostáva; domnieva sa, že 
súčasná smernica o modrej karte 
dostatočne rieši všetky otázky a nie je 
nutné ju revidovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
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Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že EÚ v globálnej 
súťaži o talenty zaostáva; je naďalej 
odhodlaný usilovať sa o zmysluplnú 
revíziu smernice o modrej karte s cieľom 
priniesť pridanú hodnotu, pokiaľ ide 
o harmonizáciu, uznávanie schopností, 
zjednodušenie postupov a zlepšenie 
mobility v rámci EÚ;

21. pripomína, že EÚ v globálnej 
súťaži o talenty zaostáva; je naďalej 
odhodlaný usilovať sa o zmysluplnú 
revíziu smernice o modrej karte s cieľom 
priniesť pridanú hodnotu, pokiaľ ide 
o harmonizáciu, uznávanie schopností 
a zjednodušenie postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje potrebu mať 
celoeurópsku perspektívu, uznáva však, že 
v mnohých členských štátoch existujú 
dobre fungujúce vnútroštátne legislatívne 
rámce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. trvá na tom, že vnútroštátne 
legislatívne rámce v oblasti systémov 
legálnej migrácie pracovnej sily by mali 
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zostať v platnosti popri systéme modrých 
kariet EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

vypúšťa sa

_________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 

22. berie na vedomie výrazné rozdiely 
v politike vzdelávania, politike 
zamestnanosti, sociálnej politike a politike 
sociálneho zabezpečenia medzi členskými 
štátmi; zastáva názor, že táto rozmanitosť 
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miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

by sa mala v plnej miere rešpektovať v 
každom legislatívnom rámci EÚ;

_________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Laura Ferrara

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10; považuje za potrebné 
predovšetkým prijať spoločné právne 
predpisy s opatreniami zameranými na boj 
proti zneužívaniu a vykorisťovaniu na 
pracovisku a proti nelegálnemu 
zamestnávaniu, najmä v tých výrobných 
odvetviach, ktoré sú vo veľkej miere 
závislé od pracovníkov z tretích krajín 
(alebo od zahraničnej pracovnej sily).

_________________ _________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že vnútroštátne 
politiky a politika EÚ v oblasti legálnej 
migrácie by mala reagovať na nedostatok 
pracovných síl; odporúča, aby Únia 
vypracovala svoj legislatívny rámec, ktorý 
by sa vo väčšej miere vzťahoval na 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
hľadajúcich prácu v zamestnaní s nízkou 
alebo strednou kvalifikáciou10; zdôrazňuje, 
že protirasistická rétorika a politiky by sa 
mali podporovať tak na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni EÚ, aby sa 
zabezpečilo účinné vykonávanie všetkých 
politík navrhnutých na prilákanie 
vysokokvalifikovaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

_________________ _________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 

22. zastáva názor, že vnútroštátna 
politika a politika EÚ v oblasti legálnej 
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reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

migrácie by mala reagovať na nedostatok 
pracovných síl; na tento účel vyzýva 
Komisiu, aby analyzovala prieskumy trhu 
práce a programy migrácie pracovnej sily 
a preskúmala, či zodpovedajú skutočným 
potrebám trhu práce; a odporúča, aby 
Únia vypracovala svoj legislatívny rámec, 
ktorý by sa vo väčšej miere vzťahoval na 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
hľadajúcich prácu v odvetviach s nízkymi 
alebo strednými mzdami10, po konzultácii 
so sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou;

_________________ _________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; na 
tento účel vyzýva Komisiu, aby 
analyzovala nedostatky v rámci 
prieskumov trhu práce a systémov 
migrácie pracovnej sily, ktoré 
nezodpovedajú skutočným potrebám trhu 
práce; odporúča, aby Únia vypracovala 
svoj legislatívny rámec, ktorý by sa vo 
väčšej miere vzťahoval na štátnych 
príslušníkov tretích krajín hľadajúcich 
prácu v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

_________________ _________________
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10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by sa mala 
zamerať na lepšie vybavenie našich 
systémov reagujúcich na nedostatok 
pracovných síl na trhu práce a nedostatok 
zručností; odporúča, aby Únia vypracovala 
svoj legislatívny rámec, ktorý by sa vo 
väčšej miere vzťahoval na štátnych 
príslušníkov tretích krajín hľadajúcich 
prácu v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

_________________ _________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že viac ako politika 
EÚ v oblasti legálnej migrácie by malo na 
konkrétny nedostatok pracovných síl 
reagovať zameranie vzdelávania v 
každom členskom štáte; odporúča, aby 
Únia vypracovala svoj legislatívny rámec, 
ktorý by sa vo väčšej miere vzťahoval na 
občanov EÚ hľadajúcich prácu;

_________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by vo väčšej 
miere uľahčoval pracovné povolenia a 
stimuly pre startupy;

_________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
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Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín hľadajúcich prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

22. zastáva názor, že politika EÚ 
v oblasti legálnej migrácie by mala 
reagovať na nedostatok pracovných síl; 
odporúča, aby Únia vypracovala svoj 
legislatívny rámec, ktorý by sa vo väčšej 
miere vzťahoval na štátnych príslušníkov 
tretích krajín, a aj vtedy, ak hľadajú prácu 
v zamestnaní s nízkou alebo strednou 
kvalifikáciou10;

_________________ _________________
10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, 
Určovanie nedostatku pracovných síl 
a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 
2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že 
štátni príslušníci tretích krajín sú často 
zamestnaní v odvetví poskytovania 
domácej starostlivosti11; žiada Komisiu, 
aby predložila návrh smernice, v ktorej sa 
stanovia podmienky vstupu a pobytu 
opatrovateľov v domácnosti;

vypúšťa sa

_________________
11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ v oblasti 
legálnej migrácie, Európsky parlament, 
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Brusel, 2019, s. 21 – 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že 
štátni príslušníci tretích krajín sú často 
zamestnaní v odvetví poskytovania 
domácej starostlivosti11; žiada Komisiu, 
aby predložila návrh smernice, v ktorej sa 
stanovia podmienky vstupu a pobytu 
opatrovateľov v domácnosti;

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že 
štátni príslušníci tretích krajín sú často 
zamestnaní v odvetví poskytovania 
domácej starostlivosti11; žiada EÚ a 
členské štáty, aby ratifikovali dohovor 
MOP č. 189 o pracovníkoch v domácnosti 
a zabezpečili plné uplatňovanie 
zamestnaneckých noriem; a žiada 
Komisiu, aby uľahčila sociálny dialóg s 
cieľom zahrnúť prácu v domácnosti a 
opatrovateľskú prácu do existujúcich 
vnútroštátnych systémov migrácie 
pracovnej sily vrátane tých, ktoré sú 
založené na posúdení povolaní s 
nedostatkom pracovnej sily; konštatuje, že 
akýkoľvek budúci rámec by mal zahŕňať 
prierezovú perspektívu, v ktorej sa 
osobitná pozornosť venuje viacerým 
formám diskriminácie a rôznym 
skúsenostiam, ktorým čelia migrantky, 
najmä v odvetviach, kde sú prevažne 
zamestnané ženy, ako je zdravotná 
starostlivosť, práca v domácnosti a 
opatrovateľská práca;

_________________ _________________
11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej 
migrácie, Európsky parlament, Brusel, 
2019, s. 21 – 22.

11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej 
migrácie, Európsky parlament, Brusel, 
2019, s. 21 – 22.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že 
štátni príslušníci tretích krajín sú často 
zamestnaní v odvetví poskytovania 
domácej starostlivosti11; žiada Komisiu, 
aby predložila návrh smernice, v ktorej sa 
stanovia podmienky vstupu a pobytu 
opatrovateľov v domácnosti;

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že 
štátni príslušníci tretích krajín sú často 
zamestnaní v odvetví poskytovania 
domácej starostlivosti11; žiada 
Radu/členské štáty, aby ratifikovali 
dohovor MOP č. 189 o pracovníkoch v 
domácnosti a zabezpečili plné 
uplatňovanie zamestnaneckých noriem; 
a žiada Komisiu, aby uľahčila sociálny 
dialóg s cieľom zahrnúť prácu v 
domácnosti a opatrovateľskú prácu do 
existujúcich vnútroštátnych systémov 
migrácie pracovnej sily vrátane tých, 
ktoré sú založené na posúdení povolaní s 
nedostatkom pracovnej sily;

_________________ _________________
11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej 
migrácie, Európsky parlament, Brusel, 
2019, s. 21 – 22.

11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade 
nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej 
migrácie, Európsky parlament, Brusel, 
2019, s. 21 – 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. konštatuje, že osobitná pozornosť 
by sa mala venovať zabezpečeniu 
integrácie mladých migrantov a ich 
prístupu na trh práce v EÚ, a vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy, ktorými by sa zaviedli víza na 
zamestnanie a odbornú prípravu alebo 
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víza pre uchádzačov o zamestnanie určené 
pre mladých migrantov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie celoeurópskeho systému na 
prilákanie samostatne zárobkovo činných 
osôb a/alebo podnikateľov, najmä s cieľom 
uľahčiť ich cezhraničné činnosti;

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie celoeurópskeho systému na 
prilákanie samostatne zárobkovo činných 
osôb, podnikateľov a startupov napríklad 
prostredníctvom vydávania nových víz, 
najmä s cieľom uľahčiť ich cezhraničné 
činnosti a rozšíriť inovácie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie celoeurópskeho systému na 
prilákanie samostatne zárobkovo činných 
osôb a/alebo podnikateľov, najmä 
s cieľom uľahčiť ich cezhraničné činnosti;

24. konštatuje, že by mohlo byť 
prospešné pre členské štáty vytvoriť 
systém na prilákanie samostatne zárobkovo 
činných osôb a/alebo podnikateľov a 
uľahčenie ich cezhraničných činností v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Lena Düpont, Tomas Tobé
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie celoeurópskeho systému na 
prilákanie samostatne zárobkovo činných 
osôb a/alebo podnikateľov, najmä s cieľom 
uľahčiť ich cezhraničné činnosti;

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie celoeurópskeho systému na 
prilákanie samostatne zárobkovo činných 
osôb a/alebo podnikateľov a startupy, 
najmä s cieľom uľahčiť ich cezhraničné 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Úniu, aby prijala 
koordinované opatrenia na riešenie 
nerovnakého zaobchádzania s pracovnými 
migrantmi a ich vykorisťovania; 
zdôrazňuje potrebu opatrení na zlepšenie 
dostupnosti a efektívnosti monitorovania 
práce, podávania sťažností a 
mechanizmov nápravy s cieľom podporiť 
rovnaké podmienky a uplatňovanie 
noriem všetkými zamestnávateľmi a 
sprostredkovateľmi na trhu práce; 
domnieva sa, že využívanie prechodných 
povolení je osvedčený postup na 
vnútroštátnej úrovni, ktorý by sa mal 
podporovať v celej Únii; žiada Komisiu, 
aby začala proces zameraný na právne 
predpisy vzťahujúce sa na náborové 
agentúry a aby v tejto súvislosti zvážila 
úlohu Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Úniu, aby prijala 
koordinované opatrenia na riešenie 
nerovnakého zaobchádzania s pracovnými 
migrantmi a ich vykorisťovania; 
zdôrazňuje potrebu opatrení na zlepšenie 
dostupnosti a efektívnosti monitorovania 
práce, podávania sťažností a 
mechanizmov nápravy s cieľom podporiť 
rovnaké podmienky a uplatňovanie 
noriem všetkými zamestnávateľmi 
a sprostredkovateľmi na trhu práce; 
domnieva sa, že využívanie prechodných 
povolení je osvedčený postup na 
vnútroštátnej úrovni, ktorý by sa mal 
podporovať v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. opätovne zdôrazňuje význam 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
pracovníkmi; v tejto súvislosti vyzýva 
Úniu, aby prijala koordinované opatrenia 
na riešenie nerovnakého zaobchádzania 
s pracovnými migrantmi a ich 
vykorisťovania; zdôrazňuje potrebu 
opatrení na zlepšenie dostupnosti a 
efektívnosti monitorovania práce, 
podávania sťažností a mechanizmov 
nápravy s cieľom podporiť rovnaké 
podmienky a uplatňovanie noriem 
všetkými zamestnávateľmi a 
sprostredkovateľmi na trhu práce; 
domnieva sa, že využívanie prechodných 
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povolení je osvedčený postup na 
vnútroštátnej úrovni, ktorý by sa mal 
podporovať v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. považuje revíziu smernice o 
jednotnom povolení, ktorú Európska 
komisia plánuje, za príležitosť na zvýšenie 
súdržnosti a mobility na trhu práce a na 
boj proti vykorisťovaniu pracovnej sily; 
navrhuje, aby sa to dosiahlo rozšírením 
rozsahu pôsobnosti a uplatňovania 
smernice, najmä rozšírením na používanie 
žiadostí v rámci územia a na sezónnych 
pracovníkov a objasnením zachovania 
platnosti povolení v prípade straty 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 
všeobecné pravidlá upravujúce vstup 

vypúšťa sa
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a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 
všeobecné pravidlá upravujúce vstup 
a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii;

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 
všeobecné pravidlá upravujúce vstup 
a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii; uznáva však, že členské štáty majú 
vnútroštátne systémy na podnietenie 
migrácie pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva EÚ, v ktorom sa 
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všeobecné pravidlá upravujúce vstup 
a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii;

harmonizujú práva a stanovia všeobecné 
pravidlá upravujúce vstup a pobyt všetkých 
štátnych príslušníkov tretích krajín a ich 
rodín s bydliskom v Únii a štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí si chcú 
hľadať zamestnanie v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Lena Düpont, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 
prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 
všeobecné pravidlá upravujúce vstup 
a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii;

25. uznáva, že odvetvové smernice sú 
predpokladom reakcie na príslušné 
potreby a podmienky rôznych kategórií 
práce; opakuje, že pravidlá je potrebné 
zosúladiť nie s potrebami štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú 
zamestnanie v Únii, ale s potrebami trhu 
práce EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať kódex 

25. uznáva, že odvetvové smernice nie 
sú všeliekom ani pre potreby trhu práce 
v EÚ, ani pre otázku legálnej migrácie vo 
všeobecnosti; je presvedčený, že zo 
strednodobého hľadiska musí EÚ upustiť 
od odvetvového prístupu a prijať politiku 
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prisťahovalectva, v ktorom sa stanovia 
všeobecné pravidlá upravujúce vstup 
a pobyt všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie 
v Únii;

reintegrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín v ich krajinách s cieľom podporiť 
tieto spoločnosti a zvýšiť súdržnosť 
spoločností v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. poukazuje na to, že takýto 
zastrešujúci legislatívny nástroj by 
odstránil rozdielne požiadavky stanovené 
členskými štátmi a priniesol by potrebné 
zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel 
bez diskriminácie voči akémukoľvek 
odvetviu zamestnanosti alebo typu 
zamestnanca;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. poukazuje na to, že takýto 
zastrešujúci legislatívny nástroj by 
odstránil rozdielne požiadavky stanovené 
členskými štátmi a priniesol by potrebné 
zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel 
bez diskriminácie voči akémukoľvek 
odvetviu zamestnanosti alebo typu 
zamestnanca;

26. poukazuje na to, že takýto 
zastrešujúci legislatívny nástroj by sa 
zameral na súčasnú paletu postupov, mal 
by posilniť ďalšiu spoluprácu medzi 
členskými štátmi a medzi EÚ a tretími 
krajinami a priniesol by potrebné 
zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel 
bez diskriminácie voči akémukoľvek 
odvetviu zamestnanosti alebo typu 
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zamestnanca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. poukazuje na to, že takýto 
zastrešujúci legislatívny nástroj by 
odstránil rozdielne požiadavky stanovené 
členskými štátmi a priniesol by potrebné 
zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel 
bez diskriminácie voči akémukoľvek 
odvetviu zamestnanosti alebo typu 
zamestnanca;

26. uznáva význam úzkej koordinácie 
vnútroštátnych politík týkajúcich sa 
legálnej migrácie a vzhľadom na 
rôznorodosť vnútroštátnych trhov práce 
zdôrazňuje potrebu existujúcich 
vnútroštátnych rámcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Damian Boeselager

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. zdôrazňuje potrebu 
štruktúrovaného občianskeho dialógu a 
konzultácií s viacerými zainteresovanými 
stranami vrátane sociálnych partnerov, 
zamestnaneckých združení, miestnych 
orgánov, občianskej spoločnosti a 
samotných pracovných migrantov v rámci 
legislatívnych a politických procesov EÚ 
týkajúcich sa legálnej migrácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. zdôrazňuje potrebu 
štruktúrovaného občianskeho dialógu a 
konzultácií so zainteresovanými stranami 
vrátane sociálnych partnerov, občianskej 
spoločnosti, sietí diaspór a samotných 
pracovných migrantov v rámci 
legislatívnych a politických procesov EÚ v 
oblasti migrácie;

Or. en


