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KRATKA OBRAZLOŽITEV

16. maja 2007 je Komisija izdala predlog direktive Sveta, ki določa sankcije zoper 
delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Predlog je del obširne 
evropske migracijske politike, njegov cilj pa je zmanjšati dejavnike, ki spodbujajo nezakonito 
priseljevanje z ukrepi, ki se osredotočajo na zaposlovanje državljanov tretjih držav, ki so 
nezakoniti priseljenci v EU. Cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropski okvir za nalaganje sankcij 
delodajalcem državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Ključni dejavniki tega 
okvira so:
- splošna prepoved zaposlovanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU; 
- obveznost delodajalcev, da opravijo preverjanja pred zaposlitvijo državljanov tretjih držav 

in povečanje števila inšpekcij, ki jih opravijo države članice;
- sankcije in drugi ukrepi v primeru nespoštovanja, kadar gre za resne kršitve, kot so 

izkoriščevalski delovni pogoji ali seznanjenost s trgovino z ljudmi, pa kazenske sankcije.
Pomembno je poudariti, da predlog temelji na merilu nezakonitega prebivanja in ne na 
nezakoniti zaposlitvi kot taki. V skladu s členom 63(3)(b) PES zajema le državljane tretjih 
držav, ki nezakonito prebivajo v EU in so zaposleni. Ne zajema denimo ukrepov v zvezi z 
državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, vendar z delom kršijo svoj status 
prebivanja, denimo študenti iz tretjih držav, ki delajo več ur, kot je dovoljeno. Po podatkih 
Evropske komisije se ocene števila državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, 
gibljejo od 4,5 milijona do 8 milijonov. Žal te ocene niso ločene po spolu, zato težave, s 
katerimi se spopadajo migranti in ki so vezane na spol, niso opredeljene.

Predlog mnenja spreminja predlog le z vidika spolov. Pripravljavka mnenja meni, da so 
nezakonite priseljenke še posebej ranljive in da so pogosto žrtve prisilnega dela, trgovine in 
nasilja. Torej je v predlog nujno vključiti nekaj določb, ki so vezane na spol, kot je denimo: 
usposabljanje pristojnih organov za prepoznavanje težav, ki so vezane na spol in za njihovo 
reševanje; obveščanje državljanov tretjih držav o možnostih pritožbe zoper svoje delodajalce;
vključitev statističnih podatkov, ločenih po spolu, in podatkov, vezanih na spol, v nacionalna 
poročila itd. 



PE392.187v02-00 4/11 AD\694482SL.doc

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 15 a (novo)

(15a) Glede na to, da so ženske pogosto 
žrtve prisilnega dela, trgovine z ljudmi, 
spolnega nasilja ali drugih oblik nasilja, bi 
bilo treba posebno pozornost posvetiti 
nezakonitim priseljenkam in njihovim 
specifičnim težavam.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 15 b (novo)

(15b) V poslovnem in storitvenem sektorju, 
v katerih se najpogosteje zaposlujejo 
državljani tretjih držav, ki so nezakoniti 
priseljenci, je velik delež zaposlenih žensk. 
Ker je  veliko nezakonitih priseljenk 
zaposlenih v sektorju gospodinjskih 
storitev, bi morale države članice družinam, 
ki zaposlujejo te ženske, dati na voljo 
pravna sredstva, s katerimi bi jim zagotovile 
socialno varstvo.  

Obrazložitev

V zvezi z nezakonitim priseljevanjem je treba poudariti, da so ženske žrtve dvojne 
diskriminacije in bolj ranljive, da bi zagotovili ustrezno obravnavo za ženske in moške glede 
na njihove različne potrebe.

                                               
1 UL C .., 17.7.2007, str. ....
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Države članice bi morale vlagati v 
ukrepe za povečanje ozaveščenosti, da bi 
tako državljane tretjih držav in uradno 
imenovane tretje stranke, ki jim nudijo 
pomoč, seznanile o možnostih vložitve 
uradne pritožbe. Pritožbeni postopki v 
sektorjih, v katerih je zaposlenih veliko 
žensk, bi morali biti zasnovani tako, da bi 
upoštevali vprašanja, vezana na spol, in da 
bi nudili ženskam zadostno zaščito.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 19

(19) Za dopolnitev mehanizmov pritožb 
morajo države članice državljanom tretjih 
držav, ki so delali v posebej izkoriščevalskih 
delovnih pogojih in sodelujejo v kazenskih 
postopkih zoper delodajalca, dodeliti 
dovoljenja za prebivanje s časovnimi 
omejitvami, povezanimi s trajanjem 
zadevnih nacionalnih postopkov. Ta 
dovoljenja se dodelijo pod enakimi pogoji 
kot tista, dodeljena na podlagi Direktive 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi 
organi.

(19) Za dopolnitev mehanizmov pritožb 
morajo države članice državljanom tretjih 
držav – mladoletnikom, nosečnicam in 
materam otrok, starih do tri mesece, ali 
tistim, ki so delali v posebej izkoriščevalskih 
delovnih pogojih in sodelujejo v kazenskih 
postopkih zoper delodajalca –, dodeliti 
dovoljenja za prebivanje s časovnimi 
omejitvami, povezanimi s trajanjem 
zadevnih nacionalnih postopkov. Ta 
dovoljenja se dodelijo pod enakimi pogoji 
kot tista, dodeljena na podlagi Direktive 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi 
organi.

Obrazložitev

Nosečnice in mladoletniki potrebujejo posebno zaščito.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se pristojni organi, socialni partnerji in 



PE392.187v02-00 6/11 AD\694482SL.doc

SL

združenja, ki zastopajo priseljence, 
udeležijo usposabljanja in prejmejo 
informacije o enakih možnostih, 
nediskriminaciji, vprašanjih, povezanih s 
spolom, in večplastni diskriminaciji, da se 
jim zagotovijo instrumenti in kvalifikacije, 
potrebni za prepoznavanje težav, vezanih 
na spol, in njihovo reševanje.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 1

Države članice prepovejo zaposlovanje 
državljanov tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo v EU.

Države članice prepovejo zaposlovanje 
državljanov tretjih držav, ki po uradnih 
podatkih nezakonito prebivajo v EU.

Obrazložitev
Dejstvo, da državljan tretje države nezakonito prebiva v EU, mora biti pravno potrjeno z 
odločbo sodišča.

Predlog spremembe 7
Člen 7, odstavek 1, točka (b)

(b) vse neplačane davke in prispevke za 
socialno varnost, vključno z zadevnimi 
upravnimi denarnimi kaznimi.

(b) vse neplačane davke in prispevke za 
socialno varnost, vključno z družinskimi 
dodatki in zadevnimi upravnimi denarnimi 
kaznimi.

Predlog spremembe 8
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru kršitve tretjega člena države 
članice zagotovijo, da pri nosečih delavkah 
in delavkah, ki so matere otrok, starih do tri 
mesece, delodajalec spoštuje določbe člena 
7(1)(a) in (b) ter vse ostale predpise  
nacionalne zakonodaje, ki ureja to 
specifično situacijo.

Obrazložitev

Treba je zaščititi nezakonito zaposlene nosečnice ter jim zagotoviti pravico do varstva in 
pomoči, pa tudi do plačila za delo in plačila socialnih prispevkov. 

Predlog spremembe 9
Člen 7, odstavek 4
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4. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da se izvršitev vseh odločitev o 
vrnitvi odloži, dokler državljan tretje države 
ne prejme vseh neporavnanih plačil iz 
odstavka 1(a).

4. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da se izvršitev vseh odločitev o 
vrnitvi odloži, dokler državljan tretje države 
ne prejme vseh neporavnanih plačil iz 
odstavka 1(a). vrnitev v nobenem primeru 
ne sme ogroziti temeljnih pravic nezakonito 
zaposlene osebe, njenega življenja ali 
zdravja.

Obrazložitev

Državljanov tretjih držav se ne sme vračati v države, kjer poteka vojna ali kjer bi postali žrtve 
represivnih dejanj ali šli v zapor zaradi njihove dejavnosti v EU.

Predlog spremembe 10
Člen 7, odstavek 4 a (novo)

4a. Glede kaznivih dejanj iz člena 3 in zlasti 
iz člena 10(1)(c) ali (d) države članice 
sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
se izvrševanje katere koli odločitve o vrnitvi 
odloži, kadar je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva v EU, mladoleten, ali ko 
gre za nosečnico ali mater otroka, starega 
do tri mesece.  

Obrazložitev

Treba je zagotoviti ustrezno obravnavo nosečnic in mladoletnikov.

Predlog spremembe 11
Člen 10, odstavek 1, točka (c)

(c) kršitev spremljajo posebej 
izkoriščevalski delovni pogoji, na primer, 
kadar se delovni pogoji bistveno razlikujejo 
od delovnih pogojev, ki jih imajo zakonito 
zaposleni delavci; ali

c) kršitev spremljajo zloraba, diskriminacija 
na osnovi spola ali posebej izkoriščevalski 
delovni pogoji, vključno z nasiljem, 
grožnjami, ustrahovanjem ali poniževalnim 
ravnanjem, ki se bistveno razlikujejo od 
delovnih pogojev, ki jih imajo zakonito 
zaposleni delavci;  ali

Obrazložitev

Treba je pojasniti „posebej izkoriščevalske delovne pogoje“.
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Predlog spremembe 12
Člen 14, odstavek 1

(1) Države članice zagotovijo učinkovite 
mehanizme, preko katerih lahko nezakonito 
zaposleni državljani tretjih držav vložijo 
pritožbe zoper svoje delodajalce, in sicer 
neposredno ali preko pooblaščenih tretjih 
strani.

(1) Države članice spodbujajo kampanje za 
povečanje osveščenosti in vzpostavijo
učinkovite mehanizme, preko katerih lahko 
nezakonito zaposleni državljani tretjih držav 
vložijo pritožbe zoper svoje delodajalce, in 
sicer neposredno ali preko pooblaščenih 
tretjih strani ter po zaupnem postopku.

Predlog spremembe 13
Člen 14, odstavek 3

3. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice skladno s pogoji iz členov 4 
do 15 Direktive 2004/81/ES državljanom 
tretjih držav, ki delajo ali so delali v 
izkoriščevalskih delovnih pogojih in 
sodelujejo v kazenskih postopkih zoper 
delodajalca, dodelijo dovoljenja za 
prebivanje s časovnimi omejitvami, 
povezanimi s trajanjem zadevnih 
nacionalnih postopkov.

3. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice skladno s pogoji iz členov 4 
do 15 Direktive 2004/81/ES državljanom 
tretjih držav, ki delajo ali so delali v 
izkoriščevalskih delovnih pogojih in 
sodelujejo v kazenskih postopkih zoper 
delodajalca, dodelijo dovoljenja za 
prebivanje s časovnimi omejitvami in z 
omejeno zaščito med trajanjem zadevnih 
nacionalnih postopkov. Takšna dovoljenja  
se podelijo tudi otrokom,  rojenim v tem 
obdobju bivanja. Nastanitev in hrano je 
treba zagotavljati na zahtevo.

Obrazložitev

Glede na veliko število žensk med nezakonito priseljenimi državljani tretjih držav je 
pomembno, da se zaščita razširi na otroke, rojene v obdobju bivanja v državi članici EU. 

Predlog spremembe 14
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

3a. Glede na veliko število nezakonitih 
priseljenk in posebne težave, s katerimi se 
srečujejo, države članice zagotovijo, da se 
pristojni organi, socialni partnerji in 
združenja, ki zastopajo priseljence,  
udeležijo usposabljanja in prejmejo 
informacije o vprašanjih, povezanih s 
spolom, enakimi možnostmi in 
nediskriminacijo na osnovi spola in rase, 
da se jim zagotovi instrumente in znanje, ki 
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so potrebni za boljše prepoznavanje težav, 
vezanih na spol, in njihovo reševanje.

Predlog spremembe 15
Člen 14, odstavek 3 b (novo)

3b. Glede na prepovedi iz člena 3 države 
članice v skladu s pogoji iz členov 4–15 
Direktive 2004/81/ES v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi postopki  dovoljenja za 
prebivanje s časovno omejitvijo izdajo 
državljanom tretjih držav, mlajšim od 
osemnajst let, nosečnicam ali materam 
otrok, starih do tri mesece.

Obrazložitev

Nosečnice in mladoletniki potrebujejo posebno zaščito, ki vključuje dovoljenje za prebivanje s 
časovno omejitvijo.

Predlog spremembe 16
Člen 16, odstavek 1

Države članice najpozneje do [tri leta po 
datumu iz člena 17] in vsaka tri leta za tem 
Komisiji posredujejo informacije o izvajanju 
te direktive v obliki poročila, ki vključuje 
število in rezultate inšpekcijskih pregledov, 
izvedenih na podlagi člena 15, ter 
podrobnosti o ukrepih, ki se uporabljajo na 
podlagi člena 8.

Države članice najpozneje do [tri leta po 
datumu iz člena 17] in vsaki dve leti za tem 
Komisiji posredujejo informacije o izvajanju 
te direktive v obliki poročila, ki vključuje 
število in rezultate inšpekcijskih pregledov, 
izvedenih na podlagi člena 15, ter 
podrobnosti o ukrepih, ki se uporabljajo na 
podlagi člena 8. Statistični podatki iz 
poročila so ločeni po spolu; opredeljene so 
težave, vezane na spol.

Predlog spremembe 17
Člen 16, odstavek 2

Komisija na podlagi teh poročil predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija na podlagi teh poročil predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Podatki iz poročila so ločeni po spolu; 
opredeljene so težave, vezane na spol.
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