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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria numatomos sankcijos 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams yra migracijos politikos paketo, kuris 
buvo numatytas Teisėtos migracijos veiksmų plane1 ir Komunikate dėl politikos prioritetų 
kovojant su nelegalia trečiųjų šalių piliečių imigracija2, dalis. Po šio pasiūlymo pateikimo, 
2007 m., buvo parengti šie dokumentai:

 Komisijos komunikatas dėl apykaitinės migracijos ir Europos Sąjungos bei trečiųjų 
šalių judumo partnerysčių3, 

 pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo 
siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų4, 

 pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių 
piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros
ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių5, 

 Komisijos komunikatas dėl kovos su nedeklaruojamu darbu stiprinimo6.

Šio pasiūlymo tikslas – sulėtinti neteisėtą migraciją, o kitais pasiūlymais siekiama parengti 
teisės aktus, kuriais būtų reglamentuojama teisėta migracija. Pasiūlymuose dėl migracijos 
politikos reglamentavimo aiškiai atskiriama teisėta ir neteisėta migracija. Šiame pasiūlyme 
kalbama tik apie neteisėtą migraciją. Remiantis patirtimi galima pasakyti, kad vienas iš 
stipriausių traukos veiksnių yra įsidarbinimo ES galimybė. 

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies b punktas.

Apytikriais skaičiavimais, trečiųjų šalių piliečių skaičius ES siekia apie 4,5 – 8 milijonus 
asmenų. Neteisėtas darbas sutelktas tam tikruose sektoriuose: statybų, žemės ūkio, valymo 
paslaugų, viešbučių ir (arba) viešojo maitinimo.

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl kovos su nelegalia trečiųjų šalių piliečių 
imigracija paragino Sąjungą ir valstybes nares imtis ryžtingų priemonių siekiant kovoti su 
neteisėtu imigrantų įdarbinimu ir, pasinaudojant žmoniškaisiais ir materialiniais ištekliais, 
pradėti taikyti įvairias nuobaudas darbdaviams bei tikrinti darbo vietas bei skatinti imigrantų 
apsaugos priemones.

Pasiūlymas paremtas dviem pagrindiniais principais:

 už neteisėtų imigrantų įdarbinimą skiriamos sankcijos turėtų būti proporcingos, 
atgrasančios ir veiksmingos,

                                               
1 COM (2005) 669.
2 COM (2006) 402.
3 COM (2007) 248.
4 COM (2007) 637.
5 COM (2007) 638.
6 COM (2007) 628.
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 turėtų būti taikomas subsidiarumo principas. 

Neabejojama, kad reikia susitarti dėl bendrų neteisėtos imigracijos apibrėžimų, požiūrio į ją ir 
kovos su ja normų, kaip bendros Europos migracijos politikos pagrindo.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Nuostatos neturėtų apimti trečiųjų šalių 
piliečių, kurie nėra nelegaliai esantys 
asmenys. Tai pasakytina apie trečiųjų šalių 
piliečius, kurie yra Europos Sąjungos 
piliečių, turinčių teisę laisvai judėti 
Bendrijoje, šeimos nariai, ir kurie, 
remiantis Bendrijos bei valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, kurių piliečiai jie yra, 
susitarimais, kaip ir ES piliečiai, naudojasi 
laisvo judėjimo teise. Nuostatos 
netaikomos trečiųjų šalių piliečiams, 
atsidūrusiems tokioje padėtyje, kuriai 
taikomi Bendrijos teisės aktai, pavyzdžiui, 
piliečiams, kurie teisėtai dirba kitoje 
valstybėje narėje ir kuriuos paslaugų 
teikėjai perkelia į kitą valstybę narę teikti 
paslaugas.

(4) Nuostatos neturėtų apimti trečiųjų šalių 
piliečių, kurie nėra nelegaliai esantys 
asmenys. Tai pasakytina apie trečiųjų šalių 
piliečius, kurie teisėtai gyvena valstybėje 
narėje, tačiau neturi teisės dirbti jos 
teritorijoje, trečiųjų šalių piliečius, kurie 
yra Europos Sąjungos piliečių, turinčių 
teisę laisvai judėti Bendrijoje, šeimos 
nariai, ir kurie, remiantis Bendrijos bei 
valstybių narių ir trečiųjų šalių, kurių 
piliečiai jie yra, susitarimais, kaip ir ES 
piliečiai, naudojasi laisvo judėjimo teise.
Nuostatos netaikomos trečiųjų šalių 
piliečiams, atsidūrusiems tokioje padėtyje, 
kuriai taikomi Bendrijos teisės aktai, 
pavyzdžiui, piliečiams, kurie teisėtai dirba 
kitoje valstybėje narėje ir kuriuos paslaugų 
teikėjai perkelia į kitą valstybę narę teikti 
paslaugas.

Or. sk

Pagrindimas

Pirmoji šio pakeitimo dalis (pakeičiant „neoprávnene“ į „oprávnene“) yra linvistinis 
pataisymas ir nesusijęs su kitomis kalbomis.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant įgyvendinti bendrą draudimą ir 
atgrasyti nuo pažeidimų, valstybės narės 
turėtų numatyti atitinkamas sankcijas. Jos 
turėtų apimti pinigines baudas ir įnašą 
padengti nelegaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimo išlaidas.

(7) Siekiant įgyvendinti bendrą draudimą ir 
atgrasyti nuo pažeidimų, valstybės narės 
turėtų numatyti atitinkamas sankcijas. Jos 
turėtų apimti pinigines baudas. 
Nustatydamos piniginių nuobaudų dydį 
valstybės narės gali atsižvelgti į būtinybę 
atlyginti už sunkumus, kurių kyla dėl jų 
pareigos užtikrinti, kad darbdavys 
nelegaliai dirbantiems trečiųjų šalių 
piliečiams sumokėtų visą nesumokėtą 
atlygį ir, kai taikytina, išlaidas už 
mokėjimų pervedimą į šalį, į kurią grįžo, 
buvo grąžintas ar deportuotas nelegaliai 
įdarbintas trečiosios šalies pilietis;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Darbdavio bet kokiu atveju turėtų būti 
reikalaujama trečiųjų šalių piliečiams 
sumokėti bet kokį nesumokėtą atlygį už 
atliktą darbą ir nesumokėtus mokesčius 
bei socialinio draudimo įmokas.

(8) Darbdavio bet kokiu atveju turėtų būti 
reikalaujama trečiųjų šalių piliečiams 
sumokėti bet kokį nesumokėtą atlygį už 
atliktą. Jeigu neįmanoma apskaičiuoti 
tokio atlygio dydžio, jis turėtų būti 
nustatomas remiantis minimaliu darbo 
užmokesčiu, kaip nustatyta 
nacionaliniuose įstatymuose, arba, jeigu 
nacionaliniais įstatymais minimalus 
darbo užmokestis nenustatomas, 
remiantis tokiu užmokesčio dydžiu, kuris 
laikomas minimaliomis pajamomis, 
kurias gaunantys atitinkamos valstybės 
narės piliečiai turi teisę į tos valstybės 
narės socialinę paramą, arba remiantis 
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kolektyviniais susitarimais ar praktika, 
taikoma atitinkamame valstybės narės 
sektoriuje, kuriame veikia darbdavys. Iš 
darbdavio taip pat turėtų būti 
reikalaujama padengti, kai taikytina, visas 
išlaidas už nesumokėto atlygio pervedimą 
į šalį, į kurią nelegaliai įdarbintas 
trečiosios šalies pilietis grįžo, buvo 
grąžintas arba deportuotas.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Iš darbdavių taip pat turėtų būti 
reikalaujama sumokėti valstybei narei, 
kurioje įsteigta jų įmonė, sumą, lygią 
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų 
sumai, kurią darbdavys būtų turėjęs 
sumokėti, jeigu nelegaliai įdarbintas 
trečiosios šalies pilietis būtų dirbęs 
legaliai.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į kai kuriuose 
susijusiuose sektoriuose būdingą 
subrangos dominavimą, būtina užtikrinti, 
kad visos įmonės, įtrauktos į subrangos 
darbų grandinę, turėtų bendrai ir 
pavieniui taikyti finansines sankcijas 
grandinės pabaigoje esančiam nelegaliai 

Išbraukta.
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esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviui.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Padariusiems baudžiamąjį nusikaltimą 
turėtų būti taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos, 
kurios taip pat turėtų būti taikomos 
juridiniams asmenims visoje Bendrijoje, 
nes daug darbdavių yra juridiniai 
asmenys.

(17) Padariusiems baudžiamąjį nusikaltimą 
turėtų būti taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos, 
kurios turėtų būti taikomos darbdaviams
visoje Bendrijoje, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie yra fiziniai, ar juridiniai asmenys, 
įskaitant juridinių asmenų teisinius 
atstovus.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant užtikrinti pakankamą
įgyvendinimo lygį ir išvengti skirtingo
įgyvendinimo lygmens valstybėse narėse, 
būtina tikrinti tam tikrą skaičių kiekvienoje 
valstybėje narėje įsteigtų įmonių.

(20) Siekiant užtikrinti patenkinamą šios 
Direktyvos įgyvendinimo lygį ir kuo 
labiau sumažinti įgyvendinimo lygmens 
skirtumus valstybėse narėse, būtina tikrinti 
tam tikrą skaičių kiekvienoje valstybėje 
narėje įsteigtų įmonių. Šie tikrinimai gali 
būti atliekami kaip kitos tikrinimo veiklos, 
pvz. sveikatos ir saugos reikalavimų 
laikymosi darbo vietoje stebėsenos, dalis.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „darbas“ – asmens atliekama atlygintina
veikla kito asmens naudai tam asmeniui
vadovaujant;

b) „darbas“ – asmens atliekama veikla, už 
kurią privaloma atlyginti pagal 
galiojančius nacionalinius įstatymus,
darbdavio naudai arba jam vadovaujant;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) „darbdavys“ – bet koks asmuo, įskaitant 
juridinius asmenis, kurio naudai ir kuriam 
vadovaujant trečiosios šalies pilietis atlieka 
atlygintiną veiklą;

e) „darbdavys“ – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, kurio naudai arba kuriam 
vadovaujant trečiosios šalies pilietis atlieka 
veiklą, už kurią privaloma atlyginti pagal 
galiojančius nacionalinius įstatymus. Šis 
apibrėžimas taikomas laikinosioms 
įdarbinimo agentūroms;

Or. en

Pagrindimas

Darbdavys turėtų būti apibrėžiamas kaip fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant laikinąsias 
įdarbinimo agentūras.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis 
subjektas, kuris pagal galiojančius 
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nacionalinius įstatymus turi juridinio 
asmens statusą, išskyrus valstybes ar kitas 
valstybinės valdžios funkcijas atliekančias 
valdžios įstaigas ir viešąsias tarptautines 
organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos taikymo sritį turėtų nepatekti kai kurie juridiniai asmenys, pvz., viešosios valdžios 
įstaigos ir viešosios tarptautinės organizacijos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „subrangovas“ – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris prisiima ankstesnės rangos 
sutarties įsipareigojimų arba jų dalies 
vykdymą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalauti trečiųjų šalių piliečių pateikti 
leidimą gyventi arba kitą leidimą būti 
šalyje, kurie galiotų įdarbinimo
laikotarpiu;

a) reikalauti trečiųjų šalių piliečių prieš 
pradedant dirbti pateikti galiojantį leidimą 
gyventi arba kitą leidimą būti šalyje per
įdarbinimo laikotarpį;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieš įdarbinimą padaryti leidimo 
gyventi arba kito leidimo būti šalyje kopiją 
arba registruoti jo turinį;

b) per visą įdarbinimo laikotarpį ir 
mažiausiai vienerius metus jam 
pasibaigus saugoti leidimo gyventi arba 
kito leidimo būti šalyje kopiją arba išrašą,
kad jį galėtų patikrinti kompetentingos 
valstybės narės institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti tikrintojų darbą būtina saugoti kopiją arba išrašą mažiausiai vienerius 
metus po to, kai baigaisi įdarbinimas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bent įdarbinimo trukmės laikotarpiu 
saugoti kopijas arba įrašus, kad 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos galėtų juos patikrinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) laikantis kiekvienos valstybės narės 
nustatytų terminų, kurie, išskyrus 
deramai pagrįstus atvejus, negali viršyti 
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10 dienų prieš įdarbinimo pradžią, 
informuoti valstybių narių paskirtas 
kompetentingas institucijas apie trečiųjų 
šalių piliečių įdarbinimo pradžią ir 
numatomą trukmę;

Or. en

(Šiame pakeitime esama 2 dalies formuluočių)

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų įgyvendinant direktyvą nacionaliniais teisės aktais reikėtų 
nustatyti pranešimo kompetentingoms institucijoms terminus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies cb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) laikantis kiekvienos valstybės narės 
nustatytų terminų, kurie, išskyrus 
deramai pagrįstus atvejus, negali būti 
ilgesni kaip 10 dienų po įdarbinimo 
pabaigos, informuoti valstybių narių 
paskirtas kompetentingas institucijas apie 
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo pabaigą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų įgyvendinant direktyvą nacionaliniais teisės aktais reikėtų 
nustatyti pranešimo kompetentingoms institucijoms terminus.
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Pakeitimas 17

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.

Išbraukta.

Or. en

(Ši nuostata Parlamento pasiūlymu perkeliama į 1 dalies ca punktą (naujas))

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbdaviai įvykdo savo pareigas pagal šio 
1 dalies a punktą, nebent pateikti leidimai 
gyventi arba kiti leidimai būti šalyje yra 
akivaizdžiai netinkami.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbdaviai įvykdo savo pareigas pagal šio 
1 dalies nuostatas, išskyrys, jeigu pateikti 
galiojantys leidimai gyventi arba kiti 
leidimai būti šalyje yra turi tokių 
anomalijų, kurių negalėtų nepastebėti 
nuosaikiai atidus darbdavys arba jeigu 
nustatoma, kad nėra jokio pagrindo 
manyti, jog darbdavys galėjo nežinoti, kad 
atitinkamas dokumentas yra suklastotas.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Darbdavių pareigų vykdymo padariniai
Valstybės narės užtikrina, kad darbdaviai 
nelaikomi pažeidę 3 straipsnio nuostatų, 
kai jie gali įrodyti, kad įvykdė 4 
straipsnyje nustatytas pareigas. 

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis nebetinkamas.

Pakeitimas 20

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Darbdaviams negalima užkrauti atsakomybės už nelegalių imigrantų grąžinimą. Direktyva 
darbdaviai neturėtų būti įpareigojami padengti kiekvieno toje šalyje nelegaliai įdarbinto 
trečiosios šalies piliečio repatriacijos išlaidų tais atvejais, kai grąžinimas vykdomas. Vis dėlto 
priimtina taikyti pinigines nuobaudas, kurios apimtų repatriacijos išlaidas, tiems 
darbdaviams, kurie įdarbina nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokį nesumokėtą atlygį nelegaliai 
dirbančiam trečiosios šalies piliečiui;

a) bet kokį nesumokėtą atlygį nelegaliai 
dirbančiam trečiosios šalies piliečiui –
sutartas atlygio dydis laikomas lygiu 
nacionaliniais įstatymais nustatytam 
minimaliam darbo užmokesčiui, išskyrus, 
jeigu darbuotojas gali įrodyti kitaip. 
Valstybėse narėse, kuriose minimalus 
darbo užmokestis nenustatomas, sutartas 
atlygio dydis nustatomas remiantis tokiu 
užmokesčio dydžiu, kuris laikomas 
minimaliomis pajamomis, kurias 
gaunantys atitinkamos valstybės narės 
piliečiai turi teisę į tos valstybės narės 
socialinę paramą, arba remiantis 
kolektyviniais susitarimais ar praktika, 
taikoma atitinkamame sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad darbuotojui būtų sumokėtas visas nesumokėtas darbo užmokestis darant 
prielaidą, kad sutartis buvo sudaryta mažiausiai šešiems mėnesiams, išskyrus atvejus, jeigu 
darbdavys gali įrodyti kitaip. Jeigu darbuotojui mokėtinas atlygis negali būti nustatytas 
kitaip, skaičiavimo metodas bus pagrįstas bent jau minimaliu darbo užmokesčiu arba tame 
sektoriuje mokamu kolektyviniais susitarimais nustatytu darbo užmokesčiu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) sumą, lygią mokesčių ir socialinio 
draudimo įmokų sumai, kurią darbdavys 
būtų turėjęs sumokėti, jeigu nelegaliai 
įdarbintas trečiosios šalies pilietis būtų 
dirbęs legaliai, įskaitant atitinkamas 
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administracines baudas; ir

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros sumos, lygios mokesčių ir socialinio draudimo įmokų sumai, kurią darbdavys būtų 
turėjęs sumokėti, jeigu nelegaliai įdarbintas trečiosios šalies pilietis būtų dirbęs legaliai, 
išmokėjimas laikantis tos pačios prielaidos, kaip ir ankstesniajame pakeitime, kad sutartis 
buvo sudaryta mažiausiai šešiems mėnesiams.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai taikytina, visas išlaidas už 
mokėjimų pervedimą į šalį, į kurią grįžo, 
buvo grąžintas ar deportuotas trečiosios 
šalies pilietis. 

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos taikyti šio 1 dalies a punktą, 
valstybės narės turi:

2. Siekdamos taikyti šios 1 dalies a punktą, 
valstybės narės turi parengti tvarką, pagal 
kurią užtikrinama, kad būtinos procedūros 
susigrąžinti nesumokėtą atlyginimą būtų 
atliekamos automatiškai trečiosios šalies 
piliečiui nepateikiant skundo.

a) parengti tvarką, pagal kurią užtikrinama, 
kad būtinos procedūros susigrąžinti 
nesumokėtą atlyginimą būtų atliekamos 
automatiškai trečiosios šalies piliečiui 
nepateikiant skundo;
b) numatyti, kad darbo santykių trukmė 2a. Siekdamos taikyti šios 1 dalies a ir b 
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būtų bent 6 mėnesiai, nebent darbdavys 
gali įrodyti kitaip.

punktus, valstybės narės turi numatyti, 
kad darbo santykių trukmė būtų bent 6 
mėnesiai, nebent darbdavys arba 
darbuotojas gali įrodyti kitaip.

Or. en

Pakeitimas 25

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. en

Pagrindimas

Panaši nuostata įtraukta į Direktyvą 2004/81 EB dėl prekybos žmonėmis aukų. Šiuo atveju, 
išskyrus prekybos žmonėmis aukas, kurios patenka į minėtosios direktyvos taikymo sritį, tokia 
nuostata nėra reikalinga.

Pakeitimas 26

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 darbdaviams, kurie 
vykdydami verslo veiklą pažeidžia 3 
straipsnio nuostatas, tam tikrais atvejais 
reikėtų taikyti šias priemones:
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Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atimti teisę gauti viešąsias išmokas, 
pagalbą arba subsidijas laikotarpiui iki 
penkerių metų;

a) atimti teisę gauti viešąsias išmokas, 
pagalbą arba subsidijas, įskaitant valstybių 
narių tvarkomas ES lėšas, laikotarpiui iki 
penkerių metų;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) laikinai arba visam laikui uždaryti 
padalinius, kurie buvo panaudoti 
pažeidimui įvykdyti.

d) laikinai arba visam laikui uždaryti 
padalinius, kurie buvo panaudoti 
pažeidimui įvykdyti ar laikinai arba visam 
laikui atimti atitinkamos veiklos licenciją, 
jeigu tokį sprendimą galima pagrįsti 
padėties pavojingumu arba tuo, kad 
atitinkamas darbdavys nelegaliai įdarbino 
santykinai didelį darbuotojų iš trečiųjų 
šalių skaičių.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Subranga

1. Kai darbdavys yra subrangovas, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
pagrindinis rangovas ir bet kuris tarpinis 
subrangovas sumokėtų:
(a) bet kokią pagal 6 straipsnį skirtą 
sankciją ir
(b) bet kokį mokėjimą, priklausantį pagal 
7 straipsnį.
2. Pagrindinis rangovas ir bet kuris 
tarpinis subrangovas pagal šio straipsnio 
1 dalį atsako solidariai, nepažeidžiant 
įnašus ir regreso teises reglamentuojančių 
nacionalinės teisės nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl įmonių paslaugų teikimo santykių (kuri patenka į komercinės ir civilinės teisės 
taikymo sritį) painiojimas su įmonės ir darbuotojo darbo santykiais (kurie patenka į darbo 
teisės taikymo sritį) nesukurtų tinkamo pagrindo siekiant išplėsti pagrindinio rangovo 
atsakomybę už subrangovo veiksmus. Praktiškai joks juridinis asmuo negali būti laikomas 
atsakingu už kitą. Tikroji su subrangovų grandine susijusi problema turėtų būti sprendžiama 
rengiant patikrinimus. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažeidimas tęsiasi arba pasikartoja po to, 
kai kompetentingos nacionalinės 
institucijos arba teismai per dvejų metų 

a) pažeidimas tęsiasi arba pasikartoja po to, 
kai kompetentingos nacionalinės 
institucijos arba teismai priėmė du atskirus 
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laikotarpį du kartus prieina prie išvados, 
kad darbdavys pažeidė 3 straipsnį;

galutinius sprendimus, kuriuose nustatė, 
kad darbdavys pažeidė 3 straipsnį ir jeigu 
tie sprendimai susiję su įvykiu, įvykusiu 
per dvejų metų laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pažeidimas padaromas nelegaliai 
įdarbinant daug trečiųjų šalių piliečių. Tai 
taikoma, jeigu nelegaliai įdarbinami bent 
keturi trečiosios šalies piliečiai;

b) pažeidimas padaromas nelegaliai 
įdarbinant daug trečiųjų šalių piliečių. Tai 
taikoma, jeigu nelegaliai įdarbinami bent 
keturi trečiosios šalies piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 1 
dalyje nurodytas elgesys arba jo kurstymas 
laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 1 
dalyje nurodytas elgesys arba jo kurstymas 
ar bendrininkavimas laikomi 
baudžiamuoju nusikaltimu. 

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atimamą teisę gauti viešąsias išmokas ar
pagalbą;

a) atimamą teisę gauti viešąsias išmokas,
pagalbą arba subsidijas, įskaitant 
valstybių narių tvarkomas ES lėšas;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Baudžiamųjų nusikaltimų, nurodytų 
10 straipsnio 1 dalies d punkte atžvilgiu 
valstybės narės pagal Direktyvos 
2004/81/EB 4–15 straipsnius trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie yra prekybos 
žmonėmis aukos ir kurie bendradarbiauja 
baudžiamajame procese prieš darbdavį, 
suteikia ribotos trukmės leidimą gyventi, 
priklausomai nuo atitinkamų 
nacionalinių procedūrų trukmės.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad per metus 
bent 10 % jų teritorijoje įsteigtų įmonių 
būtų tikrinamos, siekiant nustatyti, ar jose 
dirba nelegaliai esantys trečiųjų šalių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje būtų atliekami efektyvūs ir 
veiksmingi patikrinimai siekiant 
kontroliuoti nelegaliai esančių trečiųjų 
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piliečiai. šalių piliečių įdarbinimą.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikrinamų įmonių atrinkimas 
grindžiamas rizikos vertinimu, kurį 
parengia valstybės narės kompetentingos 
institucijos, atsižvelgdamos į tokius 
veiksnius, kaip antai sektorius, kuriame 
įmonė veikia, ir bet kokie ankstesni 
padaryti pažeidimai.

2. Valstybės narės, remdamosi rizikos 
vertinimu, dažnai nustato, kuriuose 
veiklos sektoriuse jų teritorijoje labiausiai 
paplitęs nelegaliai gyvenančių trečiųjų 
šalių piliečių įdarbinimas. Valstybės narės 
paskelbia informaciją apie sektorius, 
kurie buvo nustatyti atliekant šį rizikos 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų vertinti nelegalių imigrantų įdarbinimo įvairiuose sektoriuose 
koncentracijos riziką. Tai padėtų sutelkti patikrinimus į tuos sektorius, kuriuose rizika 
didesnė, o tai padėtų sumažinti būtinų patikrinimų skaičių. Tai galėtų prisidėti prie išlaidų 
šioje direktyvoje numatytoms įgyvendinimo priemonėms mažinimo.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviename iš sektorių, nustatytų 
vadovaujantis 2 dalies nuostatomis, 
valstybės narės užtikrina, kad, kaip 
nurodoma 2b dalyje, per metus bent 5 % 
įmonių būtų patikrinamos siekiant 
kontroliuoti nelegaliai esančių trečiųjų 
šalių piliečių įdarbinimą.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų vertinti nelegalių imigrantų įdarbinimo įvairiuose sektoriuose 
koncentracijos riziką. Tai padėtų sutelkti patikrinimus į tuos sektorius, kuriuose rizika 
didesnė, o tai padėtų sumažinti būtinų patikrinimų skaičių. Tai galėtų prisidėti prie išlaidų 
šioje direktyvoje numatytoms įgyvendinimo priemonėms mažinimo.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės 2a dalyje nurodomą 
5 % ribą pasieks per ...* 
* trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komandiruotų darbuotojų, kurie yra 
trečiosios valstybės piliečiai, atžvilgiu 
valstybės narės tikrinimo tarnybos, 
siekdamos patikrinti, ar atitinkami 
trečiųjų šalių piliečiai yra teisėtai 
įdarbinti toje valstybėje narėje, iš kurios 
atvyko, gali pasinaudoti 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje nuostatomis dėl 
bendradarbiavimo ir informacijos mainų.
OL L 18,1997 1 21, p. 1.
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Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 trejus metus 
valstybės narės informaciją apie šios 
direktyvos įgyvendinimą perduoda 
Komisijai teikdamos ataskaitą, kurioje 
nurodomi sektoriai, nustatyti per 
patikrinimus, kaip nurodoma 15 
straipsnio 2 dalyje, atliktų patikrinimų 
skaičiai ir rezultatai, kaip nurodoma 15 
straipsnio 3 dalyje, ir pagal 8 straipsnį 
taikytos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių pranešimų pagrindu Komisija 
atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai.

Šių pranešimų pagrindu Komisija per 
12 mėn. po to, kai gauna valstybių narių 
pateiktas ataskaitas, atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Prie ataskaitos, jei 
reikia, pateikiami teisėkūros pasiūlymai.

Or. en
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