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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2007. gada 16. maijā iesniedza priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka 
sankcijas pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs 
uzturas nelegāli. Šis priekšlikums ir daļa no visaptverošas Eiropas migrācijas politikas, un tā 
mērķis ir samazināt nelegālo imigrāciju veicinošu faktoru, vēršoties pret to, ka tiek 
nodarbināti trešo valstu piederīgie, kuri ES uzturas nelegāli. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt 
ES mēroga sistēmu sankciju noteikšanai pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
piederīgos, kuri Eiropas Savienībā neuzturas legāli. Šīs sistēmas galvenās iezīmes ir:
– vispārējs aizliegums nodarbināt trešo valstu piederīgos, kuri ES uzturas nelegāli;
– pienākums darba devējiem pirms trešo valstu piederīgo pieņemšanas darbā veikt 

pārbaudes un dalībvalstu veikto pārbaužu skaita palielināšana;
– sankcijas un citi pasākumi pārkāpumu gadījumā un kriminālsankcijas nopietnu 

pārkāpumu gadījumā, piemēram, saistībā ar ekspluatējošiem darba apstākļiem vai 
informētību par cilvēktirdzniecību.

Svarīgi uzsvērt, ka priekšlikuma pamatā ir kritērijs par nelegālu uzturēšanos un ka 
priekšlikums neattiecas uz citiem nodarbinātības pārkāpumiem. Pamatojoties uz EK līguma 
63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, tas attiecas tikai uz trešo valstu piederīgajiem, kuri ES 
uzturas nelegāli un tiek nodarbināti. Tas neattiecas, piemēram, uz pasākumiem saistībā ar 
trešo valstu piederīgajiem, kas legāli uzturas ES, bet ir nodarbināti, pārkāpjot uzturēšanās 
statusu, piemēram, trešo valstu studenti, kas strādā vairāk stundu, nekā atļauts. Saskaņā ar 
Komisijas datiem Eiropas Savienībā nelegāli uzturas 4,5 līdz 8 miljoni trešo valstu piederīgo.
Diemžēl šie novērtējumi nesniedz datus par dzimumiem, un tajos nav noteiktas ar dzimumu 
saistītas problēmas, ar kurām var saskarties šie migranti.

Atzinuma projekts groza priekšlikumu tikai saistībā ar dzimuma jautājumu. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka nelegālās migrantes ir īpaši neaizsargātas un bieži kļūst par piespiedu 
darba, cilvēktirdzniecības un vardarbības upuriem. Tāpēc pastāv steidzama vajadzība iekļaut 
priekšlikumā vairākus ar dzimumu saistītus noteikumus, piemēram, par attiecīgo varasiestāžu 
apmācību, lai tās spētu identificēt un risināt ar dzimumu saistītas problēmas, par trešo valstu 
piederīgo informēšanu par iespēju iesniegt sūdzības saistībā ar darba devējiem, par to, ka 
valstu ziņojumos jāiekļauj statistika pa dzimumiem un ar dzimumu saistīta informācija utt.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

                                               
1 OV C ..., 17.7.2007., .... lpp.
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Grozījums Nr. 1
15.a apsvērums (jauns)

(15.a) Sievietes bieži kļūst par piespiedu 
darba, cilvēku tirdzniecības, seksuālas 
vardarbības un cita veida vardarbības 
upuriem, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš 
nelegālajām migrantēm un viņu īpašajām 
problēmām.

Grozījums Nr. 2
15.b apsvērums (jauns)

(15.b) Uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
nozarēs, kurās ir vislielākā varbūtība, ka 
tiek nodarbināti trešo valstu valstpiederīgie, 
kas uzturas nelegāli, pastāv augsts 
nodarbināto sieviešu īpatsvars. Ņemot vērā 
nelegāli uzturošos un kā mājkalpotāju 
nodarbināto sieviešu lielo skaitu, 
dalībvalstīm ir jānodrošina ģimenes, kuras 
nodarbina šādas sievietes, ar likumīgām 
iespējām sniegt viņām sociālo aizsardzību.

Pamatojums

Saistībā ar nelegālo imigrāciju ir svarīgi uzsvērt, ka sievietes tiek diskriminētas divkārši un ir 
neaizsargātākas, tādēļ ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme gan pret sievietēm, gan vīriešiem 
atkarībā no viņu atšķirīgajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 3
18.a apsvērums (jauns)

(18.a) Dalībvalstīm jāveic informēšanas 
pasākumi, lai attiecīgos trešo valstu 
piederīgos un ieceltās viņiem palīdzošās 
trešās puses informētu par iespējām 
iesniegt oficiālu sūdzību. Sūdzību 
procedūra nozarēs, kurās tiek nodarbināts 
ievērojams sieviešu īpatsvars, jānosaka tā, 
lai ņemtu vērā ar dzimumu saistītus 
jautājumus un sniegtu sievietēm 
pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr. 4
19. apsvērums
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Papildu sūdzību izskatīšanas mehānismiem 
dalībvalstīm ir jāizsniedz uzturēšanās 
atļaujas trešo valstu piederīgajiem, kuru 
darba apstākļi ir bijuši īpaši ekspluatējoši un 
kuri sadarbojas ar iestādēm kriminālās 
izmeklēšanas procesā pret darba devēju, uz 
ierobežotu laiku, kas saistīts ar attiecīgo 
valsts iestāžu procesu ilgumu. (19) Šādas 
uzturēšanās atļaujas ir jāizsniedz saskaņā ar 
tādiem pašiem noteikumiem, kā paredzēts 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/81/EK 
par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem 
trešo valstu valsts piederīgajiem, kuri ir 
cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši 
iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo 
imigrāciju, kuri sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm.

Papildu sūdzību izskatīšanas mehānismiem 
dalībvalstīm ir jāizsniedz uzturēšanās 
atļaujas trešo valstu piederīgajiem, kuri ir 
nepilngadīgie, grūtnieces vai mātes ar 
bērniem, kas jaunāki par trim mēnešiem, 
vai kuru darba apstākļi ir bijuši īpaši 
ekspluatējoši un kuri sadarbojas ar iestādēm 
kriminālās izmeklēšanas procesā pret darba 
devēju, uz ierobežotu laiku, kas saistīts ar 
attiecīgo valsts iestāžu procesu ilgumu. 
Šādas uzturēšanās atļaujas ir jāizsniedz 
saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kā 
paredzēts 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 
2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas 
izdotas tādiem trešo valstu valsts 
piederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības 
upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas 
veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas 
ar kompetentajām iestādēm

Pamatojums

Grūtniecēm un nepilngadīgajiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība.

Grozījums Nr. 5
19.a apsvērums (jauns)

(19.a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
kompetentās iestādes, sociālie partneri un 
asociācijas tiek apmācītas par vienlīdzīgām 
iespējām, nediskrimināciju, ar dzimumu 
saistītiem jautājumiem un dažādiem 
diskriminācijas veidiem, lai nodrošinātu ar 
instrumentiem un kvalifikāciju, kas ir 
nepieciešama, lai noteiktu un risinātu ar 
dzimumu saistītas problēmas.

Grozījums Nr. 4
14. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvus 
mehānismus, ar kuru palīdzību nelegāli 
nodarbinātie trešo valstu piederīgie var
iesniegt sūdzības par saviem darba devējiem 

1. Dalībvalstis atbalsta informācijas 
kampaņas un izveido efektīvus 
mehānismus, ar kuru palīdzību nelegāli 
nodarbinātie trešo valstu piederīgie var 
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personiski vai ar noteiktu trešo personu 
starpniecību.

personiski vai ar noteiktu trešo personu 
starpniecību konfidenciāli iesniegt sūdzības 
par saviem darba devējiem.

Grozījums Nr. 5
14. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ņemot vērā nelegālo migranšu 
ievērojamo skaitu un īpašās problēmas, ar 
kurās viņas saskaras, dalībvalstis 
nodrošina, ka kompetentajās iestādēs 
notiek apmācības par dzimuma 
jautājumiem nelegālās migrācijas jomā, lai 
sniegtu iestādēm iespējas un prasmes 
labākai ar dzimumu saistītu problēmu 
identificēšanai un risināšanai.

Grozījums Nr. 6
3. panta 1. daļa

Dalībvalstis aizliedz nodarbināt trešo valstu 
piederīgos, kas tajās uzturas nelegāli.

Dalībvalstis aizliedz nodarbināt trešo valstu 
valstspiederīgos, kuru uzturēšanās tajās ir 
atzīta par nelegālu.

Pamatojums

Trešo valstu valstpiederīgo nelikumīga uzturēšanās ir jānosaka likumīgi ar tiesas lēmumu.

Grozījums Nr. 7
7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) visus atbilstošos nodokļus un sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot attiecīgās 
administratīvās soda naudas.

(b) visus atbilstošos nodokļus un sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot ģimenes 
pabalstus un attiecīgās administratīvās soda 
naudas.

Grozījums Nr. 8
7. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja tiek pārkāpts 3. pants, dalībvalstis 
nodrošina, ka darba devēji attiecībā uz 
strādājošajām grūtniecēm un mātēm ar 
bērniem, kas ir jaunāki par trim mēnešiem, 
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ievēro 7. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunkta noteikumus un visus pārējos 
noteikumus, ko piemēro saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo īpašo 
situāciju.

Pamatojums

Ir svarīgi aizsargāt nelikumīgi nodarbinātas grūtnieces un nodrošināt viņu tiesības uz aprūpi 
un palīdzību, kā arī uz atalgojumu un sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Grozījums Nr. 9
7. panta 4. punkts

4. Attiecībā uz 10. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis nodrošina, ka 
jebkura atgriešanas lēmuma izpildi atliek 
līdz brīdim, kad trešās valsts piederīgais ir 
saņēmis visus viņam saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu pienākošos atlīdzību 
atlikušos maksājumus.

4. Attiecībā uz 10. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis nodrošina, ka 
jebkura atgriešanas lēmuma izpildi atliek 
līdz brīdim, kad trešās valsts piederīgais ir 
saņēmis visus viņam saskaņā ar 1. punkta a) 
apakšpunktu pienākošos atlīdzību atlikušos 
maksājumus; šāda atpakaļnosūtīšana 
nekādi negatīvi neietekmē nelegāli 
nodarbinātās personas pamattiesības un 
neapdraud dzīvību vai veselību.

Pamatojums

Trešo valstu valstspiederīgos nevar nosūtīt atpakaļ uz valstīm, kur notiek karadarbība vai 
viņus var apspiest vai ieslodzīt par viņu darbībām ES.

Grozījums Nr. 10
7. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Attiecībā uz 3. pantā un it īpaši 
10. panta 1. punkta c) vai d) apakšpunktā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
atpakaļnosūtīšanas lēmuma izpildi atliek, 
ja trešās valsts valstspiederīgais, kas 
uzturas nelegāli, ir nepilngadīgais, 
grūtniece vai māte ar bērnu, kas ir jaunāks 
par trim mēnešiem.

Pamatojums

Ir jānodrošina atbilstīga izturēšanās pret grūtniecēm un nepilngadīgajiem.
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Grozījums Nr. 11
10. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) pārkāpums izdarīts, nodarbinot īpaši 
ekspluatējošos darba apstākļos, kas izpaužas
kā ievērojamas darba apstākļu atšķirības
nelegāli nodarbinātajiem trešo valstu 
piederīgajiem un legāli nodarbinātajiem
darbiniekiem, vai

(c) pārkāpums izdarīts, ļaunprātīgi 
izmantojot un diskriminējot dzimuma dēļ 
vai ar vardarbību, draudiem, iebiedēšanu 
vai pazemojošu izturēšanos nodarbinot īpaši 
ekspluatējošos darba apstākļos, kuri būtiski 
atšķiras no legāli nodarbināto darba 
apstākļiem; or

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, kas ir „īpaši ekspluatējoši darba apstākļi”.

Grozījums Nr. 12
14. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvus 
mehānismus, ar kuru palīdzību nelegāli 
nodarbinātie trešo valstu piederīgie var 
iesniegt sūdzības par saviem darba devējiem 
personiski vai ar noteiktu trešo personu 
starpniecību.

1. Dalībvalstis atbalsta informācijas 
kampaņas un izveido efektīvus 
mehānismus, ar kuru palīdzību nelegāli 
nodarbinātie trešo valstu valstspiederīgie var 
personiski vai ar noteiktu trešo personu 
starpniecību konfidenciāli iesniegt sūdzības 
par saviem darba devējiem.

Grozījums Nr. 13
14. panta 3.punkts

3. Attiecībā uz 10. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 2004/81/EK 4. līdz 15. panta 
noteikumiem izsniedz uzturēšanās atļaujas 
trešo valstu piederīgajiem, kuru darba 
apstākļi ir vai ir bijuši īpaši ekspluatējoši un 
kuri sadarbojas ar iestādēm izmeklēšanas 
procesā pret darba devēju, uz ierobežotu 
laiku, kas saistīts ar attiecīgo valsts iestāžu 
procesu ilgumu.

3. Attiecībā uz 10. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 2004/81/EK 4. līdz 15. panta 
noteikumiem izsniedz uzturēšanās atļaujas 
un nodrošina aizsardzību trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuru darba apstākļi ir 
vai ir bijuši īpaši ekspluatējoši un kuri 
sadarbojas ar iestādēm izmeklēšanas procesā 
pret darba devēju, uz laiku, kurā notiek
attiecīgā valsts procedūra. Šādas atļaujas 
arī piešķir bērniem, kas ir dzimuši 
uzturēšanās laikā. Ar mājokli un pārtiku ir 
nodrošina pēc pieprasījuma.
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Pamatojums

Ņemot vērā lielo skaitu sieviešu, kas nelegāli uzturas un strādā, ir svarīgi paplašināt 
aizsardzību, piemērojot to arī bērniem, kas ir dzimuši uzturēšanās laikā ES dalībvalstī.

Grozījums Nr. 14
14. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Ņemot vērā nelegālo migranšu 
ievērojamo skaitu un īpašās problēmas, ar 
kurās viņas saskaras, dalībvalstis 
nodrošina, ka kompetentās iestādes, 
sociālie partneri un asociācijas tiek 
apmācītas par dzimuma jautājumiem, 
vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju 
dzimuma vai rases dēļ, lai sniegtu iespējas 
un prasmes labākai ar dzimumu saistītu 
problēmu noteikšanai un risināšanai. 

Grozījums Nr. 15
14. panta 3.b punkts (jauns)

3b. Attiecībā uz 3. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvas 2004/81/EK 4. līdz 
15. panta noteikumiem atbilstīgi 
attiecīgajām valstu procedūrām izsniedz 
uzturēšanās atļaujas uz ierobežotu laiku 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir 
nepilngadīgie, grūtnieces vai mātes ar 
bērniem, kuri jaunāki par trim mēnešiem.

Pamatojums

Grūtniecēm un nepilngadīgajiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība, tostarp uzturēšanās atļaujas 
uz ierobežotu laiku.

Grozījums Nr. 16
16. panta 1. daļa

Vēlākais līdz [Trīs gadi pēc 17. pantā minēta 
datuma] un pēc tam ik pēc trīs gadiem
dalībvalstis informē Komisiju par Direktīvas 
īstenošanas gaitu, iesniedzot ziņojumu, kurā 

Vēlākais līdz [Trīs gadi pēc 17. pantā minēta 
datuma] un pēc tam ik pēc diviem gadiem
dalībvalstis informē Komisiju par Direktīvas 
īstenošanas gaitu, iesniedzot ziņojumu, kurā 
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norādīts saskaņā ar 15. pantu veikto 
pārbaužu skaits un rezultāti un ietverts 
saskaņā ar 8. pantu piemēroto pasākumu sīks 
izklāsts.

norādīts saskaņā ar 15. pantu veikto 
pārbaužu skaits un rezultāti un ietverts 
saskaņā ar 8. pantu piemēroto pasākumu sīks 
izklāsts. Ziņojumā iekļautos statistikas 
datus sadala pa dzimumiem un norāda 
dzimumiem raksturīgās problēmas.

Grozījums Nr. 17
16. panta 2. daļa

Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Ziņojumā iekļautos datus sadala 
pa dzimumiem un norāda dzimumiem 
raksturīgās problēmas.

PROCEDŪRA
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