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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pritaria šiam pasiūlymui dėl direktyvos ir visiškai remia jo tikslus. 
Nustatytos priemonės ir sankcijos, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, kuriomis siekiama 
atgrasyti darbdavius nuo ES nelegaliai gyvenančių asmenų įdarbinimo, ne tik padės kovoti su 
nelegalia imigracija, bet taip pat bus naudingos stiprinant į rinką orientuotą sąžiningą 
konkurenciją, be to netiesiogiai padės užtikrinti visų darbuotojų teisę dirbti tinkamomis ir 
oriomis darbo sąlygomis.

Žemės ūkio sektoriuje pastebimas didžiausias nelegalių migrantų darbo poreikis, kadangi taip 
patenkinama darbuotojų, paprastai įdarbinamų sezoniniams darbams, kurių Europos piliečiai 
dažniausiai nelinkę dirbti (pvz., skinti pomidorus Italijoje), paklausa. Taigi matoma 
tendencija, kad darbuotojai iš Bendrijai nepriklausančių šalių įdarbinami trumpiems arba itin 
trumpiems intensyvaus darbo laikotarpiams (tame pačiame ūkyje darbuotojai priimami į darbą 
daugelį kartų trumpam laiko tarpui). 

Atsižvelgdamas į tai, kad daugelis darbuotojų neturi tinkamų leidimų ir jų įdarbinimas yra 
trumpalaikis, pranešėjas mano, kad būtina atitinkamai pakeisti Komisijos pasiūlymą, 
neapsiribojant bendro pobūdžio pakeitimais, kuriais iš esmės siekiama apsaugoti darbdavius 
nuo papildomos biurokratinės naštos.  

Visų pirma, pranešėjas laikosi nuomonės, jog iš principo visiškai priimtina reikalauti, kad 
darbdavys sumokėtų darbuotojams nesumokėtą atlyginimą, socialinio draudimo įmokas ir 
mokesčius. Vis dėlto pranešėjas mano, kad tuo atveju, jei nesumokėto atlyginimo 
susigrąžinimo procedūra būtų atliekama automatiškai, kaip siūlo Komisija, dirbantiems 
nelegaliems migrantams ir ES darbuotojams būtų taikomos skirtingos teisės nuostatos, nors 
tokiam atskyrimui nėra jokio pagrindo. Sunku suprasti, kodėl įsipareigojimai, susiję su darbo 
santykiais, kuriuose dalyvauja nelegalūs imigrantai, turėtų būti reglamentuojami pagal 
kitokias taisykles, nei taikomos darbo teisės srityje, kur vadovaujamasi bendru ieškinio 
pateikimo principu ir darbuotojas gali kreiptis į teismą prašydamas nustatyti jo teisių apimtį.      

Kalbant apie nelegaliai įdarbintus ES darbuotojus, nevienodos sąlygos gali būti nepagrįstai 
sudarytos dėl numatytos prielaidos, kad darbo santykiai truks mažiausiai šešis mėnesius. Dėl 
šios prielaidos darbdaviui tektų našta įrodyti, kad atitinkamas darbuotojas buvo įdarbintas 
trumpiau nei šešis mėnesius. Pateikti reikiamus įrodymus minėtuoju atveju būtų ypatingai 
sudėtinga darbdaviams (paprasčiau įrodyti įvykusius faktus, o ne tai, ko neįvyko) ir tai būtų 
visiškai neproporcinga papildoma sankcija, atsižvelgiant į tai, kad vidutinė įdarbinimo žemės 
ūkio sektoriuje trukmė faktiškai yra apie 40 dienų. Be to, įtvirtinus minėtąją prielaidą galėtų 
atsirasti nepageidaujamo poveikio, t. y. būtų paskatinta nelegali Bendrijai nepriklausančių 
šalių piliečių imigracija, kadangi juos viliotų galimybė bet kokiu atveju gauti šešių mėnesių 
darbo užmokestį, net jei jie dirbo tik kelias dienas. 

Galiausiai, kalbant apie teisių atėmimą, pranešėjas mano, kad valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta didesnė veiksmų laisvė ir galimybė veiksmingiau atsižvelgti į specialius kiekvieno 
sektoriaus ypatumus ir atitinkamas, taip pat ir socialines pasekmes, kurių gali atsirasti, jei šios 
priemonės bus įgyvendintos. 
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PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įpareigoja verslo veiklą 
vykdančius darbdavius arba darbdavius, 
kurie yra juridiniai asmenys, informuoti 
valstybių narių paskirtas kompetentingas 
institucijas likus bent savaitei iki trečiųjų 
šalių piliečių įdarbinimo pradžios ir darbo 
sutarties nutraukimo.

2. Valstybės narės įpareigoja verslo veiklą 
vykdančius darbdavius arba darbdavius,
kurie yra juridiniai asmenys, informuoti 
valstybių narių paskirtas kompetentingas 
institucijas likus bent savaitei iki trečiųjų 
šalių piliečių įdarbinimo pradžios ir darbo 
sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jei pagal 
valstybės narės teisę jau reikalaujama,
kad darbdaviai informuotų kompetentingą 
nacionalinę instituciją apie įdarbinimo 
pradžią ir (arba) atitinkamus tolesnius 
pokyčius, apie trečiosios šalies piliečio 
įdarbinimą turi būti pranešama tai pačiai 
institucijai.    

Or. it

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuriuo atveju valstybės narės 
imasi visų būtinų veiksmų, kad būtų
užtikrintas reikiamas įvairių 
suinteresuotų nacionalinių valdžios 
institucijų bendradarbiavimo lygis ir 
tinkamas keitimasis informacija. 

Or. it
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno nelegaliai dirbančio trečiosios 
šalies piliečio grąžinimo išlaidų padengimą 
tais atvejais, kai vykdomos grąžinimo 
procedūros.

b) kiekvieno nelegaliai dirbančio trečiosios 
šalies piliečio, pasamdyto ir atgabento į 
valstybės narės teritoriją siekiant į 
nelegaliai įdarbinti, grąžinimo išlaidų 
padengimą tais atvejais, kai vykdomos 
grąžinimo procedūros.

Or. it

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengti tvarką, pagal kurią 
užtikrinama, kad būtinos procedūros 
susigrąžinti nesumokėtą atlyginimą būtų 
atliekamos automatiškai trečiosios šalies 
piliečiui nepateikiant skundo;

a) imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, 
kad valstybės narės teritorijoje nelegaliai 
esantis trečiosios šalies pilietis pagal 
atitinkamas nacionalines procedūras 
galėtų pateikti prašymą dėl nesumokėto 
atlyginimo susigrąžinimo;  

Or. it

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) numatyti, kad darbo santykių trukmė 
būtų bent 6 mėnesiai, nebent darbdavys 
gali įrodyti kitaip.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviui, vykdančiam 
verslo veiklą, būtų galima tam tikrais 
atvejais taikyti šias priemones:

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviui, vykdančiam 
verslo veiklą, rimtesniais arba itin rimtais 
atvejais būtų galima taikyti bent vieną šių 
priemonių:

Or. it

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai darbdavys yra subrangovas, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
pagrindinis rangovas ir bet kuris tarpinis 

1. Kai darbdavys yra subrangovas, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
įdarbinantis subrangovas ir jo rangovas 
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subrangovas sumokėtų: sumokėtų:

Or. it
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