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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2007 m. gegužės 16 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria 
numatomos sankcijos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams. Dabartinis 
pasiūlymas yra visapusiškos Europos migracijos politikos dalis ir juo siekiama sumažinti 
nelegalios migracijos traukos veiksnį sutelkiant dėmesį į nelegaliai ES esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbą. Šia priemone siekiama ES mastu sukurti sistemą, pagal kurią būtų galima 
taikyti sankcijas darbdaviams, įdarbinantiems trečiosios šalies piliečius, kurie nelegaliai 
gyvena ES. Kertines šios sistemos dalis sudaro:
- bendras draudimas įdarbinti trečiųjų šalių piliečius, kurie nelegaliai gyvena ES;
- darbdavių įpareigojimas prieš įdarbinant trečiosios šalies piliečius atlikti patikrinimą ir 

padidinti valstybių narių atliekamų patikrinimų skaičių;
- sankcijos ir kitos priemonės už taisyklių nesilaikymą ir šiurkščius pažeidimus, tokius kaip 

ypatingai išnaudojamą darbą ar darbdavio turimas žinias apie prekybą žmonėmis (už tai 
baudžiamosios sankcijos).

Svarbu pabrėžti, kad pasiūlymas parengtas remiantis nelegalaus buvimo, o ne neteisėto darbo 
kriterijais. Remiantis EB Sutarties 63 straipsnio 3 dalies b punktu jis apima tik trečiųjų šalių 
piliečius, kurie nelegaliai gyvena ES ir yra įdarbinti. Jis neapima priemonių, pavyzdžiui, 
susijusių su teisėtai ES esančiais trečiųjų šalių piliečiais, kurie įsidarbindami pažeidžia savo 
gyventojo statusą, pavyzdžiui, studentai iš trečiųjų šalių, dirbantys daugiau valandų, negu 
leidžiama. Europos Komisijos duomenimis nelegaliai ES esančių trečiųjų šalių piliečių 
skaičiaus įvertis yra nuo 4,5 mln. iki 8 mln. Deja šis įvertis neapima skirstymo pagal lytis ir 
nėra nurodyta specifinių lyčių problemų, kurių gali kilti migrantams.

Nuomonės projekte pasiūlymo pakeitimai pateikiami konkrečiai lyčių požiūriu. Nuomonės 
referentas mano, kad ypač pažeidžiamos yra nelegalios imigrantės ir dažnai jos tampa 
priverstinio darbo, prekybos žmonėmis ir smurto aukomis. Taigi, skubiai būtina į pasiūlymą 
įtraukti su lytimi susijusių nuostatų, pavyzdžiui, atitinkamų institucijų mokymą siekiant, kad 
jos pajėgtų nustatyti ir spręsti specifines su lytimis susijusias problemas; galėtų informuoti 
trečiųjų šalių piliečius apie galimybę pateikti skundą prieš savo darbdavius; taip pat įtraukti į 
nacionalines ataskaitas pagal lytis suskirstytus statistikos duomenis ir skirtingoms lytims 
būdingą informaciją ir t. t.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

                                               
1 OJ C ..., 2007 7 17, p. ...
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Pakeitimas 1
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Atsižvelgiant į tai, kad moterys dažnai 
tampa priverstinio darbo, prekybos 
žmonėmis, seksualinio ir kitokio smurto 
aukomis, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas nelegalioms migrantėms ir 
specifinėms jų problemoms.

Pakeitimas 2
15b konstatuojamoji dalis (nauja)

(15b) Verslo ir paslaugų teikimo 
sektoriuose, kuriuose yra didžiausia 
tikimybė, kad bus įdarbinti neteisėtai 
esantys trečiųjų šalių piliečiai, dirba daug 
moterų. Kadangi daug neteisėtai esančių 
moterų dirba privataus namų ūkio 
sektoriuje, valstybės narės turėtų jas 
įdarbinančioms šeimoms numatyti teisines 
priemones, kurios užtikrintų įdarbintų 
asmenų socialinį draudimą

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad nelegalios  migracijos sąlygomis moterys diskriminuojamos dvigubai ir 
yra labiau pažeidžiamos; todėl reikia numatyti sąlygų, tinkančių kiekvienam asmeniui, 
taikymą, atsižvelgiant į skirtingus vyrų ir moterų poreikius.

Pakeitimas 3
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Valstybės narės turėtų investuoti į 
sąmoningumo ugdymo priemones siekiant 
informuoti trečiųjų šalių piliečius ir 
paskirtas trečiąsias šalis, teikiančias jiems 
pagalbą ir informaciją apie būdus, kaip 
pateikti oficialų skundą. Skundų pateikimo 
procedūra sektoriuose, kuriuose dirba 
didelė dalis moterų, turi būti nustatyta taip, 
kad būtų atsižvelgiama į lyčių ypatumus ir 
suteikiama atitinkama apsauga moterims.
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Pakeitimas 4
19 konstatuojamoji dalis

(19) Siekiant papildyti skundų teikimo 
tvarką, valstybės narės trečiųjų šalių 
piliečiams, dirbusiems ypatingai 
išnaudojamą darbą ir bendradarbiaujantiems 
baudžiamajame procese prieš darbdavį, 
turėtų suteikti ribotos trukmės leidimus 
gyventi, priklausomai nuo nacionalinių 
procedūrų trukmės. Tokie leidimai turėtų 
būti suteikiami tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip pagal 2004 m. balandžio 29 d. 
Direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su kompetentingomis 
institucijomis.

(19) Siekiant papildyti skundų teikimo 
tvarką, valstybės narės trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie yra nepilnamečiai arba 
nėščios moterys, arba moterys, turinčios 
naujagimį iki trijų mėnesių, arba
dirbusiems ypatingai išnaudojamą darbą ir 
bendradarbiaujantiems baudžiamajame 
procese prieš darbdavį, turėtų suteikti ribotos 
trukmės leidimus gyventi, priklausomai nuo 
nacionalinių procedūrų trukmės. Tokie 
leidimai turėtų būti suteikiami tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip pagal 2004 m. 
balandžio 29 d. Direktyvą 2004/81/EB dėl 
leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie yra prekybos 
žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo 
vykdant nelegalios imigracijos padėjimo 
veiksmus, bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis.

Pagrindimas

Reikia numatyti ypatingą nėščių moterų ir nepilnamečių apsaugą.

Pakeitimas 5
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos, socialiniai 
partneriai ir imigrantus atstovaujančios 
asociacijos būtų mokomi ir gautų reikiamą 
informaciją lygių galimybių, 
diskriminavimo dėl rasės ir lyties, t. y. 
įvairialypio diskriminavimo uždraudimo 
klausimais, siekiant, kad jie turėtų 
reikiamas priemones ir kvalifikaciją 
nustatyti ir kuo geriau išspręsti specifines 
su lytimi ir rase susijusias problemas.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 pastraipa

Valstybės narės draudžia nelegaliai esančių Valstybės narės draudžia trečiųjų šalių 
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trečiųjų šalių piliečių darbą. piliečių, kurie oficialiai pripažinti esantys 
nelegaliai, darbą.

Pagrindimas

Tai, kad pilietis yra nelegaliai, turi būti pavirtinta teisiškai – teismas turi perduoti vykdomąjį 
sprendimą.

Pakeitimas 7
7 straipsnio 1 dalies b punktas

b) bet kokius nesumokėtus mokesčius ir 
socialinio draudimo įmokas, įskaitant 
atitinkamas administracines baudas.

b) bet kokias nesumokėtas socialinio 
draudimo įmokas, įskaitant šeimos išmokas
ir mokesčius, įskaitant atitinkamas 
administracines baudas.

Pakeitimas 8
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kiekvieną kartą, kai pažeidžiamas 3 
straipsnis, valstybės narės turi užtikrinti, 
kad darbdavys, įdarbinęs nėščią darbuotoją 
ar darbuotoją, turinčią naujagimį iki trijų 
mėnesių amžiaus, pripažintų tai, kas 
numatyta 7 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose, ir visas kitas nuostatas, kurios 
gali būti numatytos valstybių narių teisės 
aktuose, susijusiuose su šia konkrečia 
situacija.

Pagrindimas

Svarbu apsaugoti nėščias nelegaliai įdarbintas moteris ir užtikrinti jų teises į sveikatos 
priežiūrą ir pagalbą, o ne tik teisę gauti pajamas ar socialines įmokas.

Pakeitimas 9
7 straipsnio 4 dalis

4. 10 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
baudžiamųjų nusikaltimų atžvilgiu valstybės 
narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad sprendimo grąžinti vykdymas 
atidedamas iki tol, kol trečiosios šalies 
piliečiui būtų grąžintas nesumokėtas atlygis 
pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą.

4. 10 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
baudžiamųjų nusikaltimų atžvilgiu valstybės 
narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad sprendimo grąžinti vykdymas 
atidedamas iki tol, kol trečiosios šalies 
piliečiui būtų grąžintas nesumokėtas atlygis 
pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą ir 
laikomasi principo, kad grąžinant niekaip 
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neturi būti pažeistos nelegaliai įdarbinto 
piliečio pagrindinės teisės ir jo gyvybei arba 
sveikatai neturi būti sukeltas pavojus.

Pagrindimas

Pilietis negali būti grąžintas į šalį, kurioje vyksta karas arba kurioje prieš jį gali būti 
taikomos represijos, arba kurioje jis gali būti įkalintas dėl profesinės veiklos, kurią jis vykdė 
Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 10
7 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Pažeidimų, nurodytų 3 straipsnyje ir 
ypač 10 straipsnio 1 dalies c ar d 
punktuose, atžvilgiu valstybės narės imasi 
būtinų priemonių užtikrinti, kad sprendimo 
grąžinti vykdymas atidedamas, jei Europos 
Sąjungoje neteisėtai esantis trečiosios šalies 
pilietis yra nepilnametis arba nėščia 
moteris, ir (arba) moteris, turinti naujagimį 
iki trijų mėnesių amžiaus.

Pagrindimas

Svarbu numatyti deramų sąlygų taikymą nėščioms moterims ir nepilnamečiams.

Pakeitimas 11
10 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pažeidimą papildo ypatingai išnaudojamas 
darbas, ypač skirtingos darbo sąlygos
palyginti su teisėtai dirbančiais darbuotojais;
arba

c) pažeidimą papildo skriaudos, 
diskriminacija dėl lyties arba ypatingai 
išnaudojamo darbo sąlygos, įskaitant 
smurtą, grasinimus, bauginimą, žeminantį 
elgesį, kurios ypač skiriasi nuo teisėtai 
dirbančių darbuotojų darbo sąlygų; arba

Pakeitimas 12
14 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato veiksmingą 
tvarką, pagal kurią nelegaliai dirbantys 
trečiųjų šalių piliečiai galėtų tiesiogiai arba 
padedami paskirtų trečiųjų šalių pateikti 
skundus prieš savo darbdavius.

1. Valstybės narės skatina sąmoningumo 
ugdymo kampanijas ir nustato veiksmingą 
tvarką, pagal kurią nelegaliai dirbantys 
trečiųjų šalių piliečiai galėtų tiesiogiai arba 
padedami paskirtų trečiųjų šalių ir 
konfidencialiai pateikti skundus prieš savo 
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darbdavius.

Pakeitimas 13
14 straipsnio 3 dalis

3. Baudžiamųjų nusikaltimų, nurodytų 10 
straipsnio 1 dalies c punkte atžvilgiu 
valstybės narės pagal Direktyvos 
2004/81/EB 4–15 straipsnius trečiųjų šalių 
piliečiams, dirbusiems ypatingai 
išnaudojamą darbą ir bendradarbiaujantiems 
baudžiamajame procese prieš darbdavį, 
suteikia ribotos trukmės leidimą gyventi, 
priklausomai nuo atitinkamų nacionalinių 
procedūrų trukmės.

3. Baudžiamųjų nusikaltimų, nurodytų 10 
straipsnio 1 dalies c punkte atžvilgiu 
valstybės narės pagal Direktyvos 
2004/81/EB 4–15 straipsnius trečiųjų šalių 
piliečiams, dirbusiems ypatingai 
išnaudojamą darbą ir bendradarbiaujantiems 
baudžiamajame procese prieš darbdavį, 
suteikia ribotos trukmės leidimą gyventi ir 
suteikia reikiamą apsaugą visu atitinkamų 
nacionalinių procedūrų trukmės laikotarpiu.
Šie leidimai gyventi taip pat galioja per 
atitinkamą buvimo laikotarpį gimusiems 
vaikams. Jiems suteikiamas 
apgyvendinimas ir maitinimas, jei jie to 
paprašo.

Pagrindimas

Kadangi didelė dalis įmonių nelegaliai įdarbintų trečiųjų šalių piliečių yra moterys, svarbu 
apsaugoti vaikus, gimusius jų buvimo Europos Sąjungos šalyse laikotarpiu.

Pakeitimas 14
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Atsižvelgiant į didelį nelegalių 
migrančių skaičių ir specifines problemas, 
kurios joms kyla, valstybės narės užtikrina, 
kad kompetentingos institucijos, socialiniai 
partneriai ir imigrantus atstovaujančios 
asociacijos būtų mokomi ir gautų reikiamą 
informaciją lygių galimybių, 
diskriminacijos dėl rasės ir lyties 
uždraudimo klausimais, siekiant, kad jos 
gautų priemonių ir įgytų įgūdžių, 
reikalingų geriau nustatyti ir spręsti 
specifinius su lytimis susijusius klausimus.

Pakeitimas 15
14 straipsnio 3b dalis (nauja)
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3b. Draudimų, nurodytų 3 straipsnyje, 
atžvilgiu valstybės narės pagal Direktyvos 
2004/81/EB 4–15 straipsnius trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie yra nepilnamečiai arba 
nėščios moterys, arba moterys, turinčios 
naujagimį iki trijų mėnesių amžiaus, 
suteikia ribotos trukmės leidimą gyventi, 
priklausomai nuo atitinkamų nacionalinių 
procedūrų trukmės.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti ypatingą nėščių moterų ir nepilnamečių apsaugą, pvz., išduodant ribotos 
trukmės leidimą gyventi.

Pakeitimas 16
16 straipsnio 1 dalis

Vėliausiai iki [3 metai nuo 17 straipsnyje 
nurodytos datos] ir kas trejus metus
valstybės narės informaciją apie šios 
direktyvos įgyvendinimą perduoda 
Komisijai teikdamos ataskaitą, kurioje 
nurodomi pagal 15 straipsnį atliktų 
patikrinimų skaičiai ir rezultatai, ir pagal 8 
straipsnį taikytos priemonės.

Vėliausiai iki [3 metai nuo 17 straipsnyje 
nurodytos datos] ir kas dvejus metus
valstybės narės informaciją apie šios 
direktyvos įgyvendinimą perduoda 
Komisijai teikdamos ataskaitą, kurioje 
nurodomi pagal 15 straipsnį atliktų 
patikrinimų skaičiai ir rezultatai, ir pagal 8 
straipsnį taikytos priemonės. Ataskaitoje 
pateikti statistikos duomenys skirstomi 
pagal lytis ir nurodomos specifinės lyčių 
problemos.

Pakeitimas 17
16 straipsnio 2 dalis

Šių pranešimų pagrindu Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Šių pranešimų pagrindu Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Pranešime 
pateikiami duomenys skirstomi pagal lytis 
ir nurodomos specifinės lyčių problemos.
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