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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atbalsta šo direktīvas priekšlikumu un pilnībā atbalsta tā mērķus.
Pasākumu un sankciju noteikšana, ieskaitot kriminālsodus, lai atturētu darba devējus 
nodarbināt personas, kas ES dzīvo nelegāli, ne tikai palīdz apkarot nelegālo imigrāciju, bet arī 
sekmē uz tirgu orientētu, godīgu konkurenci, kā arī netieši palīdz nostiprināt ikviena 
strādājošā tiesības uz atbilstīgiem un pienācīgiem darba apstākļiem.

Lauksaimniecības nozarē nodarbinātie ir viens no lielākajiem nelegālo migrantu kopumiem, 
kas atbilst pieprasījumam pēc darbaspēka, kuru pamatā nodarbina sezonas darbos, ko 
nelabprāt veic Eiropas Savienības pilsoņi (piemēram, tomātu vākšana Itālijā). Tādējādi 
ārvalstu strādnieki tiek nodarbināti uz īsu vai pat ļoti īsu laika posmu (strādnieki tiek 
vairākkārt nodarbināti īsos laika posmos vienā un tajā pašā fermā).

Tieši tādēļ, ka ir tik daudz darba ņēmēju bez atbilstošas atļaujas un viņu nodarbinātība ir 
īslaicīga, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikumā jāveic izmaiņas, nevis 
tikai vispārēji grozījumi, kas galvenokārt paredzēti darba devēju pasargāšanai no papildu 
birokrātijas.

Pirmkārt, viņš uzskata par pilnīgi pieņemamu to, ka darba devējiem tiek uzstādīta prasība 
maksāt darbiniekiem atalgojumu, kas tiem pienākas, kā arī segt neveiktos sociālās 
apdrošināšanas maksājumus un apmaksāt nodokļus. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, 
ja nokavēto maksājumu pieprasīšanas procedūra tiktu sākta automātiski, kā to ierosina 
Komisija, nelegāli ieceļojušie un ES strādājošie nebūtu vienlīdzīgi likuma priekšā, kam nav 
nekāda attaisnojama. Grūti izprast, kādēļ gan saistības, kas izriet no darba attiecībām ar 
nelegāliem imigrantiem, būtu jāreglamentē pēc citiem noteikumiem, nevis darba tiesībām, 
kam piemēro vispārīgu principu: strādājošā ziņā ir ar tiesas starpniecību noskaidrot, kas un 
kādā apmērā viņam pienākas.

Tāpat par nevienlīdzīgu attieksmi pret ES nelegāli nodarbinātajiem liecina pieņēmums, ka 
darba attiecības dibina vismaz uz sešiem mēnešiem. Šāds pieņēmums uzliek darba devējam 
pienākumu pierādīt, ka attiecīgais darbinieks ir nostrādājis mazāk par sešiem mēnešiem.
Darba devējam būtu īpaši grūti to pierādīt (ir vieglāk pierādīt to, kas ir noticis, nekā to, kas 
nav noticis!), un tas radītu pārmērīgas papildu sankcijas, ņemot vērā pieredzi, ka vidējais 
nodarbinātības laiks lauksaimniecībā ir apmēram 40 dienas. Turklāt šim pieņēmumam varētu 
būt nevēlamas sekas, veicinot ārpuskopienas valstspiederīgo nelegālo imigrāciju, kurus 
vilinātu izredzes saņemt vismaz sešus mēnešus atalgojumu, pat, ja tie nostrādātu tikai dažas 
dienas.

Visbeidzot, attiecībā uz aizliegumiem atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstīm jāpiešķir 
lielāka rīcības brīvība, lai tās varētu efektīvāk ņemt vērā katras nozares īpatnības un šādu 
pasākumu īstenošanas sociālo ietekmi.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
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tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis uzliek pienākumu darba 
devējiem, kas veic uzņēmējdarbību vai ir 
juridiskas personas, vēlākais nedēļas laikā 
informēt dalībvalstu noteiktās kompetentās 
iestādes gan par trešās valsts piederīgo 
nodarbināšanas uzsākšanu, gan izbeigšanu.

2. Dalībvalstis uzliek pienākumu darba 
devējiem, kas veic uzņēmējdarbību vai ir 
juridiskas personas, vēlākais nedēļas laikā 
informēt dalībvalstu noteiktās kompetentās 
iestādes gan par trešās valsts piederīgo 
nodarbināšanas uzsākšanu, gan izbeigšanu. 
Ja dalībvalstu tiesību akti jau prasa darba 
devējiem paziņot kompetentajai iestādei 
par darba uzsākšanu un/vai ar to 
saistītiem apstākļiem, darba devējam ir 
pienākums paziņot šai iestādei par trešās 
valsts valstspiederīgā nodarbināšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis jebkurā gadījumā veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu pietiekamu sadarbības līmeni 
un pienācīgu apmaiņu ar informāciju 
starp dažādām attiecīgajām valsts 
iestādēm. 

Or. it
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) maksājumus nelegāli nodarbināto trešo 
valstu piederīgo atgriešanas izdevumu 
segšanai gadījumos, kad tiek īstenota 
atgriešanas procedūra.

(b) maksājumu to nelegāli nodarbināto 
trešo valstu piederīgo, kuri pieņemti darbā 
un ievesti dalībvalstī, lai viņus 
nodarbinātu nelegāli, atgriešanas 
izdevumu segšanai gadījumos, kad tiek 
īstenota atgriešanas procedūra.

Or. it

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izveido mehānismus, kas nodrošina, ka
nepieciešamās procedūras pienākošos 
atlīdzību pieprasīšanai tiek uzsāktas 
automātiski, neiesniedzot trešās valsts 
piederīgā sūdzību,

(a) veic vajadzīgos pasākumus, kas 
nodrošina, ka trešās valsts 
valstspiederīgais, kas uzturas nelegāli, var 
iesniegt pieprasījumu, lai saņemtu
pienākošos atlīdzību saskaņā ar valstu 
procedūrām, kas paredzētas šim mērķim;

Or. it

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nosaka vismaz 6 mēnešu 
nodarbināšanas termiņa prezumpciju, ja 
vien darba devējs nepierāda citu termiņu.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
8. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstošos 
gadījumos darba devējiem, kas nodarbojas 
ar uzņēmējdarbību, var piemērot šādus 
pasākumus:

Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka svarīgākos 
vai īpaši svarīgos gadījumos darba 
devējiem, kas nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību, var piemērot vismaz 
vienu no šiem pasākumiem:

Or. it

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad darba devējs ir 1. Gadījumos, kad darba devējs ir 
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apakšuzņēmējs, dalībvalstis nodrošina, ka 
galvenais uzņēmējs un ikviens no 
iesaistītajiem apakšuzņēmējiem atbild par 
šādiem maksājumiem:

apakšuzņēmējs, dalībvalstis nodrošina, ka 
apakšuzņēmējs, kas ir darba devējs, un 
attiecīgais līgumslēdzējs atbild par šādiem 
maksājumiem:

Or. it
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