
P6_TA(2009)0069 

Sankcie voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez 

povolenia na pobyt ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom 

štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0249 – C6-

0143/2007 – 2007/0094(COD)) 

 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0249), 

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 63 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade 

s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0143/2007), 

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0026/2009), 

1. schvaľuje návrh Komisie zmenený a doplnený 4. februára 20091; 

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie, ktoré je prílohou tohto legislatívneho uznesenia; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii. 

                                                 
1  Prijaté texty, P6_TA(2009)0043. 



P6_TC1-COD(2007)0094 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. februára 2009 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES , ktorou sa stanovujú minimálne 

normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, 

ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho 

parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 

2009/52/ES.) 



PRÍLOHA 

 

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady 

 

Európsky parlament a Rada vyhlasujú, že pravidlami o uzatváraní subdodávateľských zmlúv, 

dohodnutými v článku 8 (predtým článok 9) tejto smernice, nie sú dotknuté iné ustanovenia 

o tejto otázke, ktoré budú prijaté v neskorších právnych nástrojoch. 


