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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba 
devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli, ir daļa no 
migrācijas politikas bloka, kas tika paredzēts Legālās migrācijas politikas plānā 1 un 
Komisijas paziņojumā par trešo valstu pilsoņu nelegālās imigrācijas apkarošanas politikas 
prioritātēm 2. Šim priekšlikumam 2007. gadā sekoja šādi dokumenti:

 Komisijas Paziņojums par cirkulāro migrāciju un mobilitātes partnerībām starp Eiropas 
Savienību un trešām valstīm 3; 

 priekšlikums Padomes Direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos 4; 

 priekšlikums Padomes Direktīvai par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu 
valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts 
teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī 5; 

 Komisijas paziņojums par pastiprinātu cīņu pret nelikumīgu nodarbinātību 6

Šī priekšlikuma mērķis ir palēnināt nelegālo migrāciju, kamēr citi tiesību aktu priekšlikumi 
regulē legālo migrāciju. Priekšlikumos par migrācijas politikas regulēšanu ir skaidri nošķirta 
legālā un nelegālā migrācija. Šajā priekšlikumā ir apskatīta tikai nelegālā migrācija. 
Pamatojoties uz pieredzi, viens no lielākajiem piesaistīšanas faktoriem ir nodarbinātības 
iespējamība ES. 

Priekšlikuma juridiskais pamats ir EK līguma 63. panta 3. punkta b) apakšpunkts.

Aptuvenie aprēķini par trešo valstu piederīgajiem, kas uzturas ES, svārstās no 4,5 līdz 8 
miljoniem. Nelegālā nodarbinātība ir koncentrēta atsevišķās nozarēs: celtniecībā, 
lauksaimniecībā, uzkopšanā, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumos.

Eiropas Parlaments savā rezolūcijā „Trešo valstu pilsoņu nelegālās imigrācijas apkarošanas 
politikas prioritātes” aicināja Eiropas Savienību un dalībvalstis „veikt apņēmīgus pasākumus 
nelegālās imigrantu nodarbinātības apkarošanai, piemērojot vairākus soda veidus darba 
devējiem, palielinot darba vietu pārbaužu skaitu, kurā izmanto nelegālās nodarbinātības 
apkarošanai nepieciešamo cilvēkresursu un materiālo resursu apjomu, un veicinot pasākumus 
imigrantu aizsardzībai”.

Priekšlikumā ievēroti divi galvenie principi:

 sankcijām pret nelegālo imigrantu nodarbinātību jābūt samērīgām, atturošām un 
efektīvām;

                                               
1 COM(2005)0669
2 COM(2006)0402
3 COM(2007)0248
4 COM(2007)0637
5 COM(2007)0638
6 COM(2007)0628
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 jāpiemēro subsidiaritātes princips. 

Neapšaubāmi, Eiropas migrācijas politikai ir jāpamatojas uz kopējām definīcijām, pieeju un 
obligātiem standartiem, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulējums nevar skart trešo valstu 
piederīgos, kas uzturas legāli. Tādējādi 
regulējums neattiecas uz trešo valstu 
piederīgajiem, kas ir to Savienības pilsoņu 
ģimenes locekļi, kas izmanto savas tiesības 
brīvi pārvietoties Kopienas teritorijā, kā arī 
uz tiem trešo valstu piederīgajiem, kas, 
pamatojoties uz nolīgumiem starp Kopienu 
un tās dalībvalstīm no vienas puses un tām 
valstīm, kuru piederīgie viņi ir, no otras 
puses, bauda līdzvērtīgas brīvas 
pārvietošanās tiesības kā Savienības 
pilsoņi. Izslēgti ir arī trešo valstu 
piederīgie, uz kuriem attiecas Kopienas 
tiesību akti, kā piemēram, vienā dalībvalstī 
likumīgi nodarbinātie, kurus pakalpojumu 
piegādātājs nosūta uz citu dalībvalsti 
pakalpojumu sniegšanai.

(4) Regulējums nevar skart trešo valstu 
piederīgos, kas uzturas legāli. Tādējādi 
regulējums neattiecas uz trešo valstu 
piederīgajiem, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī, bet kuriem nav darba atļaujas 
tās teritorijā, trešo valstu piederīgajiem, 
kas ir to Savienības pilsoņu ģimenes 
locekļi, kas izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties Kopienas teritorijā, kā arī uz 
tiem trešo valstu piederīgajiem, kas, 
pamatojoties uz nolīgumiem starp Kopienu 
un tās dalībvalstīm no vienas puses un tām 
valstīm, kuru piederīgie viņi ir, no otras 
puses, bauda līdzvērtīgas brīvas 
pārvietošanās tiesības kā Savienības 
pilsoņi. Izslēgti ir arī trešo valstu 
piederīgie, uz kuriem attiecas Kopienas 
tiesību akti, kā piemēram, vienā dalībvalstī 
likumīgi nodarbinātie, kurus pakalpojumu 
piegādātājs nosūta uz citu dalībvalsti 
pakalpojumu sniegšanai.

Or. sv

Pamatojums

Šā grozījuma pirmā daļa (kurā vārds „neoprávnene” aizstāts ar „oprávnene”) ir tikai 
lingvistisks labojums, un tas neattiecas uz citām valodām.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vispārējā aizlieguma 
darbību un atturētu no pārkāpumiem, 
dalībvalstīm ir jāparedz atbilstošas 
sankcijas. Minētajām sankcijām ir jāietver 
soda naudas un maksājumus nelegāli 
rezidējošo trešo valstu piederīgo 
atgriešanas izdevumu segšanai.

(7) Lai nodrošinātu vispārējā aizlieguma 
darbību un atturētu no pārkāpumiem, 
dalībvalstīm ir jāparedz atbilstošas 
sankcijas. Minētajām sankcijām ir jāietver 
soda naudas. Nosakot soda naudas 
apjomu, dalībvalstis var ņemt vērā 
nepieciešamību kompensēt slogu, kas 
rodas saistībā ar darba devēja pienākumu 
samaksāt  nelegāli nodarbinātajiem trešās 
valsts piederīgajiem visu viņiem 
pienākošos atlīdzību un vajadzības 
gadījumā apmaksāt attiecīgās atlīdzības 
nosūtīšanu uz valsti, uz kuru nelegāli 
nodarbinātais trešās valsts piederīgais ir 
atgriezies vai ticis atgriezts, vai izsūtīts.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Darba devējiem jebkurā gadījumā ir 
jāsamaksā trešo valstu piederīgajiem visu 
tiem pienākošos atlīdzību par paveikto 
darbu un visi no tā izrietošos nodokļus un 
sociālās apdrošināšanas iemaksas.

(8) Darba devējiem jebkurā gadījumā ir 
jāsamaksā trešo valstu piederīgajiem visu 
tiem pienākošos atlīdzību par paveikto 
darbu. Ja nevar noteikt šādu atlīdzību, to 
aprēķina, pamatojoties uz dalībvalsts 
tiesību aktos noteikto minimālās darba 
algas apjomu, vai, ja tas nav noteikts 
dalībvalsts tiesību aktos, uz līdzvērtīgu 
atlīdzības līmeni, kuru uzskata par 
ienākumu minimumu, kas dod tiesības 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem saņemt 
sociālo palīdzību šajā dalībvalstī, vai uz 
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koplīgumiem vai praksi attiecīgajā 
dalībvalsts nozarē, kurā ir reģistrēts darba 
devējs. Darba devējam  arī ir pienākums 
vajadzības gadījumā apmaksāt attiecīgās 
atlīdzības nosūtīšanu uz valsti, uz kuru 
nelegāli nodarbinātais trešās valsts 
piederīgais ir atgriezies vai ticis atgriezts, 
vai izsūtīts.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Darba devējiem viņu reģistrācijas 
dalībvalstī ir pienākums samaksāt naudas 
summu, kas līdzvērtīga nodokļiem un 
sociālās apdrošināšanas iemaksām, kuras 
darba devējs būtu maksājis, ja nelegāli 
nodarbinātais trešās valsts piederīgais 
būtu nodarbināts legāli.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā īpatnību, ka atsevišķās 
nozarēs izplatīta parādība ir 
apakšuzņēmēji, ir nepieciešams 
nodrošināt, ka visi līgumu ķēdē iesaistītie 
uzņēmumi solidāri atbild par 
finansiālajām sankcijām, kas piespriestas 
ķēdes galā esošajam uzņēmumam, kas 
nodarbina nelegāli rezidējošos trešo 
valstu piederīgos.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Noziedzīgam nodarījumam ir jāparedz 
efektīvi, samērīgi un preventīvi 
kriminālsodi, kas būtu piemērojami arī 
juridiskām personām visā Kopienā, jo 
daudzi darba devēji ir juridiskas personas.

(17) Noziedzīgam nodarījumam ir jāparedz 
efektīvi, samērīgi un preventīvi 
kriminālsodi, kas būtu piemērojami darba 
devējiem visā Kopienā, vai nu tie ir 
fiziskas, vai juridiskas personas, un 
tostarp juridisku personu likumīgiem 
pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu pietiekami augstu
piemērošanas līmeni un izvairītos no 
ievērojamām piemērošanas līmeņa 
atšķirībām dalībvalstīs, ir jāpārbauda 
noteikts proporcionāls skaits no katrā 
dalībvalstī dibinātām sabiedrībām.

(20) Lai nodrošinātu apmierinošu šīs 
direktīvas piemērošanas līmeni un 
iespējami lielākā mērā samazinātu
piemērošanas līmeņa atšķirības
dalībvalstīs, ir jāpārbauda noteikts 
proporcionāls skaits no katrā dalībvalstī 
dibinātām sabiedrībām. Šīs pārbaudes var 
iekļaut citās pārbaudes darbībās, 
piemēram, uzraugot atbilstību 
noteikumiem par drošību un veselības 
aizsardzību darbā.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „nodarbināšana” – algota darba 
veikšana citas personas labā un tās vadībā;

b) „nodarbināšana” – darba veikšana, par 
kuru ir jāsaņem atlīdzība saskaņā ar 
piemērojamiem dalībvalstu tiesību aktiem, 
darba devēja labā vai tā vadībā;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „darba devējs” – jebkura persona, 
tostarp juridiskās personas, kuras labā un 
kuras vadībā trešās valsts piederīgais veic 
algotu darbu;

e) "darba devējs" ir fiziska vai juridiska 
persona, tostarp juridiskas personas, 
kuras labā vai kuras vadībā trešās valsts 
piederīgais veic darbu, par kuru viņš 
saņem vai par kuru ir jāsaņem atlīdzība 
saskaņā ar piemērojamiem dalībvalstu 
tiesību aktiem. Šī definīcija attiecas uz 
pagaidu nodarbinātības aģentūrām;

Or. en

Pamatojums

Darba devējs ir jādefinē kā fiziska vai juridiska persona, iekļaujot arī pagaidu 
nodarbinātības aģentūras.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ea) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „juridiska persona” ir jebkura 
juridiska vienība, kam ir šāds statuss 
attiecīgos valsts tiesību aktos, izņemot 
valstis vai valsts struktūras, kuras īsteno 
valsts varu, un starptautiskas sabiedriskās 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nav jāiekļauj dažas juridiskas personas, piemēram, valsts struktūras un 
starptautiskas sabiedriskas organizācijas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – f) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „apakšuzņēmējs” – fiziska vai juridiska 
persona, kurai ir nodota pilnīga vai daļēja 
sākotnējā līguma saistību izpilde.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasīt trešo valstu piederīgajiem 
uzrādīt uzturēšanās atļauju vai citu 
dokumentu, kas apliecina tiesības 
uzturēties un ir derīgs visu nodarbināšanas 

a) pieprasīt trešo valstu piederīgajiem 
pirms nodarbinātības sākuma uzrādīt 
derīgu uzturēšanās atļauju vai citu 
dokumentu, kas apliecina tiesības 
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laiku, uzturēties visu nodarbināšanas laiku,

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pirms nodarbināšanas uzsākšanas
kopēt uzturēšanās atļauju vai citu 
dokumentu, kas apliecina uzturēšanās 
tiesības, vai citādi atveidot minēto 
dokumentu saturu,

b) visas nodarbinātības laikā un vismaz 
vienu gadu pēc tam saglabāt uzturēšanās 
atļaujas kopiju, vai citādi atveidotu minēto 
dokumentu, lai pārbaužu laikā to varētu 
uzrādīt kompetentajām dalībvalstu 
iestādēm,

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā kopiju vai citādi atveidotu dokumentu vismaz gadu pēc 
nodarbinātības, lai atvieglotu pārbaudes.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzglabāt ne mazāk kā visu 
nodarbināšanas laiku minētās kopijas vai 
dokumentu satura atveidojumu un 
nodrošināt to pieejamību dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm pārbaudes 
veikšanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informēt dalībvalstu izraudzītās 
kompetentās iestādes par trešās valsts 
piederīgo nodarbināšanas uzsākšanu un 
tās aptuveno ilgumu katras dalībvalsts 
noteiktā termiņā, kas, izņemot pienācīgi 
pamatotus gadījumus, nepārsniedz desmit 
dienas pirms nodarbināšanas uzsākšanas;

Or. en

(This am takes up elements of paragraph 2)

Pamatojums

Lai izvairītos un pārpratumiem īstenošanā, valstu tiesību aktos jānosaka termiņš kompetento 
iestāžu informēšanai.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – cb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) informēt dalībvalstu izraudzītās 
kompetentās iestādes par trešās valsts 
piederīgo nodarbināšanas izbeigšanu 
katras dalībvalsts noteiktā termiņā, kas, 
izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, 
nepārsniedz desmit dienas pēc 
nodarbināšanas beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos un pārpratumiem īstenošanā, valstu tiesību aktos jānosaka termiņš kompetento 
iestāžu informēšanai.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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.

svītrots

Or. en

(Šo noteikumu iekļauj kā Parlamenta ierosināto jauno 1. punkta ca) apakšpunktu.)

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka darba devējus 
uzskata par izpildījušiem 1. panta
a) apakšpunktā minēto pienākumu, ja vien 
uzrādītā uzturēšanās atļauja vai citi 
uzturēšanās tiesības apliecinošie 
dokumenti nav nepārprotami nepareizi.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka darba devējus 
uzskata par izpildījušiem 1. pantā minēto 
pienākumu, ja vien uzrādītajā derīgajā 
uzturēšanās atļaujā vai citos uzturēšanās 
tiesības apliecinošajos dokumentos nav 
tādu kļūdu, kuras nevar nepamanīt 
uzmanīgs darba devējs, vai, ja tiek 
konstatēts, ka darba devējs nevarēja 
nezināt par attiecīgā dokumenta 
viltošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Darba devēju pienākumu izpildīšanas 
sekas
Dalībvalstis nodrošina, ka darba devējus 
atbrīvo no atbildības par 3. panta 
noteikumu pārkāpumu, ja viņi ir 
izpildījuši 4. pantā noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Pants ir novecojis.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Darba devējiem nevar piemērot pienākumu atgriezt nelegālos imigrantus. Direktīvā nedrīkst 
noteikt, ka katra trešās valsts piederīgā repatriācijas izmaksas jāsedz darba devējam, 
gadījumos, kad tiek īstenota atgriešanas procedūra. Tomēr ir pieļaujams darba devējiem, kuri 
nodarbina trešās valsts piederīgos, kuri uzturas nelegāli, piemērot finansiālu sodu, kurā 
iekļauj arī repatriācijas izmaksas.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visas nelegāli nodarbinātajam trešās 
valsts piederīgajam pienākošās atlīdzības,

a) visas nelegāli nodarbinātajam trešās 
valsts piederīgajam pienākošās atlīdzības. 
Pieņem, ka saskaņotais atlīdzības lielums 
ir valsts tiesību aktos noteiktā minimālā 
darba samaksa, ja vien darba ņēmējs 
nevar pierādīt pretējo.  Dalībvalstis, kurās 
minimālā alga nav noteikta, kā saskaņoto 
atalgojuma apjomu nosaka minimālos 
ienākumus, ar kādiem attiecīgās 
dalībvalsts pilsoņiem ir tiesības saņemt 
sociālo palīdzību šajā dalībvalstī vai 
atbilstīgi attiecīgajās nodarbinātības 
nozarēs pastāvošajiem koplīgumiem vai 
praksei.

Or. en

Pamatojums

Jāizmaksā visu darba algas parādu darba ņēmējam, pieņemot, ka darba līgumu noslēdza 
vismaz uz sešiem mēnešiem, izņemot gadījumus, kad darba devējs var pierādīt pretējo. Ja ar 
citiem līdzekļiem nevar noteikt darba algu, ko ir jāmaksā darba ņēmējam, aprēķinu pamatā ir 
vismaz minimālā darba alga vai darba alga, par kuru konkrētajā nozarē ir panākts 
koplīgums.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) naudas summu, kas līdzvērtīga 
nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 
iemaksām, kuras darba devējs būtu 
samaksājis, ja trešās valsts piederīgais 
būtu nodarbināts legāli, ieskaitot 
attiecīgās administratīvās soda naudas; un
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Or. en

Pamatojums

Jāsamaksā naudas summa, kas līdzvērtīga nodokļiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām, 
kuras darba devējs būtu samaksājis, ja trešās valsts piederīgais būtu nodarbināts legāli, 
līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā pieņemot, ka darba līgumu noslēdza vismaz uz sešiem 
mēnešiem.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vajadzības gadījumā jebkuras 
izmaksas par atlīdzības nosūtīšanu uz 
valsti, uz kuru trešās valsts piederīgais ir 
atgriezies vai ticis atgriezts, vai izsūtīts. 

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī panta 1. punkta a) apakšpunkta 
īstenošanai dalībvalstis:

8. Šī panta 1. punkta a) apakšpunkta 
īstenošanai dalībvalstis izveido 
mehānismus, kas nodrošina, ka 
nepieciešamās procedūras pienākošos 
atlīdzību pieprasīšanai tiek uzsāktas 
automātiski, neiesniedzot trešās valsts 
piederīgā sūdzību,

a) izveido mehānismus, kas nodrošina, ka 
nepieciešamās procedūras pienākošos 
atlīdzību pieprasīšanai tiek uzsāktas 
automātiski, neiesniedzot trešās valsts 
piederīgā sūdzību,
b) nosaka vismaz 6 mēnešu nodarbināšanas 
termiņa prezumpciju, ja vien darba devējs 

8.a Šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta 
īstenošanai dalībvalstis nosaka vismaz 6 
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nepierāda citu termiņu. mēnešu nodarbināšanas termiņa 
prezumpciju, ja vien darba devējs vai 
darba ņēmējs nepierāda citu termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. 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. en

Pamatojums

Līdzīgs noteikums ir iekļauts Direktīvā 2004/81/EK par cilvēku tirdzniecības upuriem. Šajā 
gadījumā noteikumu uzskata par lieku, izņemot cilvēku tirdzniecības upurus, uz kuriem 
attiecas iepriekš minētā direktīva.

Grozījums Nr. 26

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 darba 
devējiem, kas, veicot uzņēmējdarbību, 
pārkāpj 3. pantu, vajadzības gadījumā
piemēro šādus pasākumus:
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
8. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību uz valsts pabalstiem, atbalstu vai 
subsīdijām atņemšana uz laiku līdz pieciem 
gadiem,

a) tiesību uz valsts pabalstiem, atbalstu vai 
subsīdijām, tostarp dalībvalstu pārvaldīto 
ES līdzekļu atņemšana uz laiku līdz 
pieciem gadiem,

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
8. pants – d) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) uzņēmuma, kas izmantots pārkāpuma 
izdarīšanā, slēgšana uz laiku vai pavisam.

d) uzņēmuma, kas izmantots pārkāpuma 
izdarīšanā, slēgšana uz laiku vai pavisam, 
vai īslaicīga vai pastāvīga attiecīgās 
uzņēmējdarbības atļaujas anulēšana, 
īpaši, ja to pamatoto ar situācijas 
nopietnību vai iesaistītā darba devēja 
nelegāli nodarbināto trešo valstu 
piederīgo procentuālo samēru.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Apakšuzņēmuma līgumi

11. Gadījumos, kad darba devējs ir 
apakšuzņēmējs, dalībvalstis nodrošina, ka 
galvenais uzņēmējs un ikviens no 
iesaistītajiem apakšuzņēmējiem atbild par 
šādiem maksājumiem:
a) jebkuras saskaņā ar 6. pantu 
piespriestās sankcijas, un
b) jebkuri atlikušie maksājumi saskaņā ar 
7. pantu.
12. Galvenais uzņēmējs un ikviens 
iesaistītais apakšuzņēmējs saskaņā ar šī 
panta 1. punktu atbild solidāri, tas 
neierobežo valsts tiesību aktos paredzētās 
tiesības celt regresa prasību vai tiesības 
prasīt atlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Jaucot uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas attiecības (uz kurām attiecas komerctiesības un 
civiltiesības) ar nodarbinātības attiecībām uzņēmuma iekšienē starp darba devēju un darba 
ņēmējiem (uz kuriem attiecas darba tiesības), nevarētu izveidot labu pamatu, lai attiecinātu 
galvenā uzņēmēja saistības arī uz apakšuzņēmējiem. Praktiski, neviena juridiska persona 
nevar būt atbildīga par kādu citu. Reālo apakšuzņēmēju ķēdes problēmu ir jāatrisina ar 
pārbaudēm. 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 13. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārkāpums turpinās vai tiek izdarīts a) pārkāpums turpinās vai tiek izdarīts 
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atkārtoti pēc tam, kad kompetentās valsts 
iestādes vai tiesa divu gadu laikā jau divas 
reizes ir konstatējusi, ka darba devējs ir 
pārkāpis 3. panta noteikumus,

atkārtoti pēc tam, kad kompetentās valsts 
iestādes vai tiesa ir pieņēmusi divus 
atsevišķus galīgos lēmumus par darba
devēja vainu saistībā ar  3. panta 
noteikumu pārkāpumu, un šie lēmumi 
attiecas uz faktiem, kuri notika divu gadu 
ilgā laika periodā,

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 13. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārkāpums izdarīts, nelegāli nodarbinot 
ievērojamu skaitu trešo valstu piederīgo. 
Tas nozīmē vismaz četru trešo valstu 
piederīgo nelegālu nodarbināšanu,

b) pārkāpums izdarīts, nelegāli nodarbinot 
ievērojamu skaitu trešo valstu 
valstspiederīgo. Tas nozīmē vismaz četru 
trešo valstu piederīgo nelegālu 
nodarbināšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība 
rīcībā, kas minēta 1. punktā, vai kūdīšana 
uz to ir kvalificējami kā noziedzīgi 
nodarījumi.

14. Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība 
vai līdzdarbība rīcībā, kas minēta 1. 
punktā, vai kūdīšana uz to, vai arī tās 
slēpšana  ir kvalificējama kā noziedzīgs 
nodarījums. 

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
13. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību uz valsts pabalstiem vai atbalstu 
atņemšana,

a) tiesību uz valsts pabalstiem, atbalstu vai 
subsīdijām, tostarp dalībvalstu pārvaldītos 
ES līdzekļu atņemšana,

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Attiecībā uz 10. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvas 2004/81/EK 4. līdz 
15. panta noteikumiem izsniedz pagaidu 
uzturēšanās atļaujas trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas ir cilvēku 
tirdzniecības upuri un kuri sadarbojas ar 
iestādēm izmeklēšanas procesā pret darba 
devēju, uz laiku, kas saistīts ar attiecīgo 
valsts iestāžu procedūru ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Dalībvalstis nodrošina, ka katru gadu 
vismaz 10% no to teritorijā reģistrētajām 
sabiedrībām tiek pārbaudītas attiecībā uz 
nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo 

23. Dalībvalstis nodrošina, lai to teritorijā 
veiktu efektīvas un pienācīgas pārbaudes, 
attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu 
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nodarbināšanu. piederīgo nodarbināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. Pārbaudāmo sabiedrību izvēle notiek, 
balstoties uz riska novērtējumu, ko 
izstrādā kompetentās dalībvalstu iestādes, 
ņemot vērā tādus faktorus kā nozare, kurā 
sabiedrība darbojas, un iepriekšēji 
pārkāpumi.

24. Pamatojoties uz riska novērtējumu, 
dalībvalstis regulāri nosaka darbības 
nozares, kurās dominē to trešo valstu 
valstspiederīgo nodarbinātība, kuri šajā 
teritorijā uzturas nelegāli. Šo riska 
novērtējumu rezultātā noteiktās nozares 
dalībvalstis publisko.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānovērtē riska koncentrācija saistībā ar nelegālo imigrantu nodarbināšanu 
dažādās nozarēs. Tas palīdzētu veikt lielāko daļu pārbaužu šajās nozarēs, kur pastāv lielāks 
risks, kas savukārt samazinātu pārbaužu pieprasījuma daudzumu. Tādējādi varētu veicināt 
izpildes pasākumu izmaksu samazināšanu saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 24.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a Katrā 2. punktā noteiktajā nozarē, 
dalībvalstis nodrošina, ka atbilstīgi 2. b 
punktam vismaz 5 % no darba vietām 
pārbauda katru gadu, lai kontrolētu to 
trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību, 
kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānovērtē riska koncentrācija saistībā ar nelegālo imigrantu nodarbināšanu 
dažādās nozarēs. Tas palīdzētu veikt lielāko daļu pārbaužu šajās nozarēs, kur pastāv lielāks 
risks, kas savukārt samazinātu pārbaužu pieprasījuma daudzumu. Tādējādi varētu veicināt 
izpildes pasākumu izmaksu samazināšanu saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 24.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.b Dalībvalstis sasniegs 2. a punktā 
minēto 5 % līmeni...* 
*Trijos gados pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 24.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.c To norīkoto darbinieku gadījumā, 
kuri ir trešo valstu valstspiederīgie, 
dalībvalstu pārbaudes iestādes var 
izmantot sadarbību un informācijas 
apmaiņu, kas paredzēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā , lai 
pārbaudītu, vai attiecīgie trešās valsts 
valstspiederīgie izcelsmes dalībvalstī ir 
nodarbināti likumīgi.
OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 norādīts saskaņā ar 
15. pantu veikto pārbaužu skaits un 
rezultāti un ietverts saskaņā ar 8. pantu 
piemēroto pasākumu sīks izklāsts.

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 norādītas atbilstīgi 
15. panta 2. punktam noteiktās nozares,
saskaņā ar 15. panta 3. punktu veikto 
pārbaužu skaits un rezultāti un ietverts 
saskaņā ar 8. pantu piemēroto pasākumu 
sīks izklāsts.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, 
Komisija divpadsmit mēnešu laikā pēc 
dalībvalstu iesniegto ziņojumu 
saņemšanas iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šim ziņojumam 
var pievienot priekšlikumus šīs direktīvas 
grozījumiem.

Or. en
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