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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

1) PASIŪLYMO APLINKYBĖS 

110 • Pasiūlymo pagrindas ir tikslai 

Šis pasiūlymas yra ES pastangų parengti visapusišką imigracijos politiką dalis. 1999 m. 
spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad Europos Sąjunga 
turėtų užtikrinti vienodas sąlygas teisėtai valstybių narių teritorijoje gyvenantiems 
trečiųjų šalių piliečiams ir kad aktyvesne integracijos politika būtų siekiama suteikti 
jiems teises ir pareigas, panašias į tas, kurias turi ES piliečiai. 2004 m. lapkričio mėn. 
Hagos programoje buvo pripažinta, kad „teisėta migracija bus ypač svarbi stiprinant 
žiniomis grindžiamą ekonomiką Europoje, skatinant ekonomikos plėtrą ir tuo 
prisidedant prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo“. 2006 m. gruodžio mėn. Europos 
Vadovų Tarybos išvadose buvo susitarta dėl įvairių veiksmų, kurių būtina imtis 
2007 m., pavyzdžiui, „visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją, 
teisėtos migracijos srityje parengti tinkamai valdomą migracijos politiką, kuri padėtų 
valstybėms narėms patenkinti esamus ir būsimus darbo jėgos poreikius bei prisidėtų 
prie visų šalių tvaraus vystimosi; visų pirma, greitai turėtų būti išnagrinėti būsimi 
Komisijos pasiūlymai, pateikti pagal 2005 m. gruodžio mėn. teisėtos migracijos 
politikos planą“. 

Šiuo pasiūlymu siekiama reaguoti į tokius raginimus pagal teisėtos migracijos politikos 
planą, kurio tikslas – keturiuose konkrečiuose teisės aktų projektuose nustatyti 
konkrečių kategorijų migrantų (aukštos kvalifikacijos migrantai, sezoniniai 
darbuotojai, apmokamą praktiką atliekantys asmenys ir bendrovės viduje perkeliami 
asmenys) priėmimo sąlygas ir įdiegti bendrąją teisingo ir teisėmis pagrįsto požiūrio į 
darbo jėgos migraciją sistemą. Pastarojo tikslo šiame pasiūlyme turi būti siekiama 
užtikrinant jau priimtų trečiųjų šalių darbuotojų statusą, laikantis bendrųjų Lisabonos 
darbotvarkės principų, ir supaprastinant procedūras pareiškėjams.  

Norint pasiekti šių tikslų, Komisija siūlo užtikrinti vienodas teises visiems trečiųjų 
šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, bet dar neturintiems teisės 
įgyti ilgalaikio gyventojo statuso, ir įdiegti vieną paraiškų pateikimo procedūrą 
išduodant vieną leidimą apsigyventi ir dirbti. Toks bendras leidimas sukurs naudingą 
sinergiją ir suteiks galimybę valstybėms narėms geriau valdyti bei kontroliuoti trečiųjų 
šalių piliečių buvimą jų teritorijose darbo tikslais.  

120 • Bendrosios aplinkybės 

Nuo 1999 m. spalio mėn. Tamperės Europos Vadovų Tarybos susitikimo Komisija 
siekia susitarti dėl bendrųjų ekonominės migracijos, kuri yra bet kokios imigracijos 
politikos kertinis akmuo, taisyklių. 2001 m. Komisija pateikė direktyvos dėl „trečiųjų 
šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, siekiant apmokamo darbo ir savarankiškai 
dirbančio asmens ekonominės veiklos, sąlygų“ pasiūlymą. Nors kitos ES institucijos 
pateikė teigiamą nuomonę, diskusijos Taryboje baigėsi per pirmą teksto svarstymą ir jo 
buvo oficialiai atsisakyta 2006 m. 

Šiame pasiūlyme nenagrinėjamos priėmimo sąlygos; vietoj to, dėmesys sutelkiamas į 
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vienodas teises, kurios turi būti suteiktos valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems 
trečiųjų šalių darbuotojams, ir į vieną procedūrinį aspektą: vieną leidimą, išduotą per 
vieną paraiškų pateikimo procedūrą. 

Šiuo metu trečiųjų šalių darbuotojų teisės skiriasi nuo tų, kurias turi valstybių narių 
piliečiai. Suteikus jiems su darbu susijusias teises (pvz., darbo sąlygas, įskaitant 
užmokestį, teisę į profesinį mokymą ir bazinio socialinio draudimo išmokas), panašias į 
tas, kurias turi valstybių narių piliečiai, būtų pripažįstama, kad trečiųjų šalių 
darbuotojai savo darbu ir mokamais mokesčiais prisideda prie Europos ekonomikos. 
Tai taip pat galėtų padėti sumažinti dėl turimų teisių skirtumų kylančią nesąžiningą 
konkurenciją ir apsaugoti ES piliečius nuo pigios darbo jėgos, o migrantus – nuo 
išnaudojimo. Be to, Bendrijos teisėje įtvirtinus vienodas teises, Europos Sąjungoje būtų 
sukurtos vienodos sąlygos visiems teisėtai dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie apsistoję. 

Įdiegus siūlomą procedūrinį supaprastinimą – per vieną paraiškų pateikimo procedūrą 
išduoti vieną leidimą – būtų gerokai supaprastinti administraciniai reikalavimai trečiųjų 
šalių darbuotojams ir darbdaviams visoje ES. Be to, dėl sustiprintos kontrolės 
funkcijos, juo papildomas Komisijos neseniai pateiktas pasiūlymas dėl sankcijų 
neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (COM (2007) 249). 

130 • Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos 

Teisėtos imigracijos srityje buvo priimta keletas direktyvų, kurios taikomos 
konkrečioms trečiųjų šalių piliečių grupėms: Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į 
šeimos susijungimą, Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, 
kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso, Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios 
šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar 
savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų, Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl tyrėjų 
įleidimo į ES palengvinimo. Šis pasiūlymas dera su šiomis nuostatomis ir jas papildo, 
kadangi yra horizontalioji priemonė, suteikianti teises kiekvienam teisėtai valstybėje 
narėje gyvenančiam trečiosios šalies darbuotojui, nepriklausomai nuo to, kokiu 
pagrindu jis buvo priimtas į valstybės narės teritoriją ir pateko į tos valstybės narės 
darbo rinką. 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplėtė Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir 
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos 
dar netaikomos tik dėl jų pilietybės. Reglamentu užtikrinama, kad persikeliant iš vienos 
valstybės narės į kitą, trečiųjų šalių piliečiams ir ES piliečiams bus taikomos vienodos 
sąlygos. Šis pasiūlymas papildo reglamentą ir taip pat reglamentuoja trečiosios šalies 
piliečio, dirbančio vienoje valstybėje narėje, teisę į socialinio draudimo išmokas. 

Leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą nustato Reglamentas (EB) 
Nr. 1030/2002, kuris suteikia valstybėms narėms galimybę vienodoje formoje nurodyti 
visą kitą informaciją, „ypač informaciją dėl asmeniui suteikiamo leidimo dirbti“. Šis 
pasiūlymas grindžiamas minėtu reglamentu, kadangi įpareigoja valstybes nares 
vienodoje formoje nurodyti informaciją apie asmeniui suteiktą leidimą dirbti, 
nepriklausomai nuo priėmimo į šalį teisinio pagrindo. 

Greta šio pasiūlymo, Komisija dar pateiks direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių 



 

LT 4   LT 

atvykimo ir apsigyvenimo, siekiant aukštos kvalifikacijos darbo, sąlygų pasiūlymą. 
Abu pasiūlymai buvo parengti taip, kad tarpusavyje derėtų. 

140 • Derėjimas su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis ir tikslais 
Šio pasiūlymo nuostatos dera su Lisabonos strategijos (KOM (2005) 24) tikslais, visų 
pirma padaryti ES patrauklesne vieta dirbti, integruotų ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo gairių (KOM (2005) 141) ir Komisijos komunikato dėl deramo darbo 
visiems skatinimo (KOM (2006) 249) tikslais bei juos remia. Teisinio imigrantų 
statuso užtikrinimas – aiškiai apibrėžiant ir pripažįstant jų, kaip darbuotojų, teises – 
gali tapti apsaugos nuo išnaudojimo priemone; tai padidintų trečiųjų šalių piliečių 
indėlį į ES ekonomikos plėtrą bei augimą, o ES piliečiai būtų apsaugoti nuo pigios 
darbo jėgos. Be to, atsižvelgiant į komunikatą „Europos demografinė ateitis: iššūkį 
paversti galimybe“ (KOM (2006) 571), šis pasiūlymas padeda integruoti imigrantus ir 
jų šeimos narius – tai dalis atsako, būtino siekiant paruošti Europos ekonomiką ir 
visuomenę senėjimo pradžiai. 

Šis pasiūlymas, kuris visų pirma turi įtakos su užimtumu susijusioms trečiųjų šalių 
piliečių teisėms, dera su pagrindinėmis teisėmis, ir jame laikomasi principų, pripažintų 
Pagrindinių teisių chartijoje, ypatingą dėmesį skiriant 12 straipsniui dėl susirinkimų bei 
asociacijų laisvės, 14 straipsniui dėl teisės į mokslą, 15 straipsnio 3 daliai dėl vienodų 
darbo sąlygų, 21 straipsnio 2 daliai dėl nediskriminavimo, 29 straipsniui dėl teisės 
naudotis įdarbinimo tarnybų paslaugomis, 31 straipsniui dėl tinkamų ir teisingų darbo 
sąlygų, 34 straipsniui dėl socialinės apsaugos ir socialinės paramos, 35 straipsniui dėl 
sveikatos priežiūros ir 47 straipsniui dėl teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą 
bylos nagrinėjimą. 

 

2) KONSULTACIJOS SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMAS 

 • Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis 

211 Konsultacijų metodai, pagrindiniai tiksliniai sektoriai ir bendras respondentų 
apibūdinimas 

Viešos konsultacijos buvo atliktos rengiant Žaliąją knygą dėl ES pozicijos ekonominės 
migracijos valdymo klausimu. Komisija gavo daugiau nei 130 atsiliepimų iš valstybių 
narių, kitų ES institucijų, socialinių partnerių, NVO, trečiųjų šalių, mokslo įstaigų ir 
t. t. (informacija apie tai pateikta 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm), o 2005 m. birželio 14 d. įvyko viešas 
svarstymas. 

Konsultacijos buvo tęsiamos organizuojant seminarus ir mokomuosius renginius, o su 
valstybėmis narėmis konsultuotasi Komisijos Imigracijos ir prieglobsčio komitete. 
Atliekant išorės tyrimą, užsakytą poveikio vertinimui paremti, buvo toliau 
konsultuojamasi su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis naudojant klausimynus 
ir rengiant apklausas. 

212 Atsakymų santrauka ir kaip į juos buvo atsižvelgta 
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Per viešas konsultacijas atsiųstų 130 atsiliepimų analizė parodė, kad iš esmės 
pritariama ES ekonominės imigracijos politikai, nors esama svarbių skirtumų tarp 
požiūrių, kurių turėtų būti laikomasi, ir galutinio rezultato, kurio tikimasi. Paaiškėjo 
keletas akivaizdžių elementų: bendrų ES taisyklių, reglamentuojančių bent kai kurias 
pagrindines ekonominių imigrantų kategorijas, kurios nustatytų jiems patrauklias 
sąlygas (t. y. aukštos kvalifikacijos darbuotojams), poreikis ir raginimas užtikrinti 
saugią teisinę padėtį visiems teisėtai dirbantiems imigrantams. Todėl priešingai nei 
2001 m. direktyvos dėl ekonominės migracijos, skirtos bendrai reglamentuoti 
priėmimo sąlygas, pasiūlyme, šiame pasiūlyme numatoma tik supaprastinti procedūrą 
ir suteikti teises tiems, kurie jau pateko į valstybės narės teritoriją ir darbo rinką.  

Komisija atsižvelgė į pastabas, pateiktas dėl teisėtos migracijos politikos plano ir 
gautas atliekant poveikio vertinimo tyrimą. 

 • Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas 

229 Nepriklausomo tyrimo neprireikė. 

230 • Poveikio vertinimas 

Buvo apsvarstytos šios galimybės: 

1 galimybė – nieko nekeisti 

2 galimybė – su teisės aktų leidyba nesusijusi galimybė: komunikacija, koordinavimas 
ir bendradarbiavimas. Iš esmės nepriimta jokių naujų teisės aktų dėl darbuotojų 
migrantų teisių. Kai kurių trečiųjų šalių darbuotojų teisės bus tiksliau apibrėžiamos 
nacionalinės teisės aktais, o ES lygiu jas reglamentuos tik konkrečios direktyvos (pvz., 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų). Vietoj to, dėmesys bus skiriamas papildomai ir 
rėmimo veiklai siekiant suvienodinti valstybių narių teisėkūros praktiką renkant žinias 
bei informaciją ir jomis keičiantis.  

3a galimybė – su teisės aktų leidyba susijusi galimybė priimant direktyvą, kurioje 
dėmesys sutelkiamas į bendrumus. Pasirinkus šią galimybę, trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie jau priimti į darbo rinką, būtų suteiktos vienodos sąlygos visose su užimtumu 
susijusiose srityse, išskyrus socialinę apsaugą, socialinio draudimo įmokų bei pensijų 
perkėlimą ir galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis.  

3b galimybė – su teisės aktų leidyba susijusi galimybė priimant direktyvą dėl vienodų 
sąlygų taikymo. Pasirinkus šią galimybę, trečiųjų šalių piliečiams, kurie jau priimti į 
darbo rinką, būtų suteiktos vienodos sąlygos visose su užimtumu susijusiose srityse, 
įskaitant socialinę apsaugą, socialinio draudimo įmokų bei pensijų perkėlimą ir 
galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis.  

4 galimybė – papildoma su teisės aktų leidyba susijusi galimybė priimant direktyvą, 
kurioje numatoma viena paraiškų pateikimo procedūra ir vienas leidimas apsigyventi 
bei dirbti. Direktyvoje dėmesys būtų sutelktas į vieną paraiškų pateikimo procedūrą, 
dėl kurios procedūra taptų paprastesnė ir imigrantams, ir valdžios institucijoms, ir į 
vieną dokumentą, suteikiantį trečiosios šalies piliečiui teisę apsigyventi ir dirbti 
valstybėje narėje. Šios nuostatos galėtų būti grindžiamos Reglamentu (EB) 
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Nr. 1030/2002 dėl vienodos leidimų apsigyventi formos, kuriuo valstybėms narėms jau 
suteikiama teisė teikti savo pastabas dėl patekimo į darbo rinką. Laikantis teisėmis 
grindžiamo požiūrio, ši galimybė galėtų apimti procedūrines apsaugos priemones ir 
garantijas, susijusias su paraiška dėl vieno leidimo. 

5 galimybė – išsami su teisės aktų leidyba susijusi galimybė priimant direktyvą, 
reglamentuojančią patekimą į darbo rinką ir garantuojančią vienodas teises trečiųjų 
šalių darbuotojams. Direktyva reglamentuotų trečiųjų šalių darbuotojų patekimą į 
valstybės narės darbo rinką siekiant taikyti panašias patekimo į darbo rinką ir judumo 
toje valstybėje narėje sąlygas. Siekiant trečiųjų šalių piliečiams sudaryti sąlygas patekti 
į darbo rinką, reikia suderinti priėmimo į darbą sąlygas (ekonominių poreikių tyrimas ir 
t. t.). Pasirinkus šią galimybę, būtų numatyta taikyti vienodas sąlygas kaip ir valstybių 
narių piliečiams visose 3b galimybėje išvardytose srityse. 

Palyginus galimybes ir jų poveikį ir atsižvelgus į valstybių narių bei suinteresuotųjų 
šalių nuomonę, pasirinktas 3b ir 4 galimybių derinys – atrodo, kad toks pasirinkimas 
užtikrina didžiausią galimybę pasiekti didelės praktinės ir politinės naudos. 

231 Komisija atliko darbo programoje numatytą poveikio vertinimą, kurio ataskaitą galima 
rasti [įterpti nuorodą]. 

3) TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI 

305 • Siūlomų veiksmų santrauka 

Pasiūlyme numatoma viena paraiškų pateikimo procedūra trečiųjų šalių piliečiams, 
siekiantiems atvykti į valstybės narės teritoriją dirbti. Jei priimamas teigiamas 
sprendimas, leidimas apsigyventi ir dirbti turėtų būti suteiktas išduodant vieną 
dokumentą. Valstybėms narėms nustatytas bendras įpareigojimas sukurti „vieno 
langelio“ (angl. one-stop-shop) sistemą ir svarstant paraišką laikytis tam tikrų apsaugos 
priemonių bei garantijų. Be to, nustatytas bendras draudimas išduoti papildomus 
leidimus (pvz., darbo leidimą). Tokio vieno dokumento forma turi atitikti suderintą 
dabartinio ES leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, nustatytą 
Reglamentu (EB) Nr. 1030/2002. Galiausiai, pasiūlymu valstybės narės įpareigojamos 
leidimuose apsigyventi, išduotuose kitais tikslais (pvz., šeimos nariui), nurodyti, ar 
trečiosios šalies piliečiui suteikta galimybė patekti į tos valstybės narės darbo rinką. 

Be to, pasiūlyme numatoma teisėtai valstybės narės teritorijoje dirbantiems trečiųjų 
šalių piliečiams suteikti teises apibrėžiant sritis, visų pirma susijusias su užimtumu, 
kuriose jiems turėtų būti taikomos vienodos sąlygos kaip ir valstybių narių piliečiams. 
Vienodos sąlygos kaip ir valstybių narių piliečiams iš esmės būtų taikomos visiems 
teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams, dar neįgijusiems ilgalaikio 
gyventojo statuso. 

310 • Teisinis pagrindas 

Šios direktyvos nuostatomis siekiama supaprastinti procedūrą (viena paraiškų 
pateikimo procedūra ir vienas leidimas) ir užtikrinti valstybės narės teritorijoje teisėtai 
gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų teisinį statusą nustatant vienodas sąlygas, todėl 
tinkamas teisinis pagrindas yra EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies a punktas.  
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320 • Subsidiarumo principas 

Subsidiarumo principas taikomas tik tuomet, jeigu pasiūlymas nepriklauso išimtinei 
Bendrijos kompetencijai. 

 Valstybės narės negali tinkamai pasiekti pasiūlymo tikslų dėl toliau nurodytos (-ų) 
priežasties (-čių). 

323 Jeigu valstybės narės veiks savarankiškai, kyla pavojus, kad skirtingose valstybėse 
narėse trečiųjų šalių piliečiams bus ir toliau taikomos nevienodos sąlygos. Dėl to gali 
būti iškraipyta rinka vienoje bendroje rinkoje ir tai gali lemti trečiųjų šalių piliečių 
antrinį judėjimą į tas valstybes nares, kurios suteikia daugiau teisių nei kitos. Kalbant 
apie pasiūlymą supaprastinti procedūrą – jei tos valstybės narės, kurios vis dar naudoja 
analogiškas struktūras, ir toliau jas naudos, procedūros siekiant gauti leidimą 
apsigyventi bei dirbti ir toliau bus ilgos bei sudėtingos tiek darbdaviui, tiek 
darbuotojui. 

 Bendrijos veiksmais bus galima geriau pasiekti pasiūlymo tikslus dėl šių priežasčių. 

324 Bendrijos priemone su užimtumu susijusiose srityse trečiųjų šalių darbuotojams 
nustačius sąlygas, panašias į tas, kurias turi valstybių narių piliečiai, sumažėtų 
nesąžininga konkurencija tarp ES piliečių ir trečiųjų šalių darbuotojų, ir ji apsaugotų 
ES piliečius nuo pigios darbo jėgos, o migrantus – nuo išnaudojimo. Be to, Bendrijos 
teisėje nustačius vienodas sąlygas ir taip įtvirtinus vienodas teises, Europos Sąjungoje 
būtų sukurtos vienodos sąlygos visiems teisėtai dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie apsistoję. Kalbant apie pasiūlymą 
supaprastinti procedūrą – būtų sumažinti administraciniai reikalavimai trečiųjų šalių 
darbuotojams ir darbdaviams visoje ES. 

325 Bendri veiksmai garantuos: 1) veiksmingesnes paraiškų tvarkymo procedūras; 
2) vienodas sąlygas su darbu susijusiose srityse į valstybes nares patekusiems 
darbuotojams; ir 3) geresnę tokių darbuotojų integraciją.  

327 Pasiūlyme nustatytas minimalus reikalavimas suteikiant teises taikyti vienodas sąlygas 
su užimtumu susijusiose srityse. Todėl jis nepažeidžia valstybių narių teisės apibrėžti 
faktinių teisių turinį. 

Pasiūlyme numatyta, kad siekiant supaprastinti procedūrą, derinimo procesas bus 
minimalus. Jame tik nustatytas bendras valstybių narių įpareigojimas užtikrinti „vieno 
langelio“ sistemą ir bendras draudimas išduoti papildomus dokumentus, pavyzdžiui, 
darbo leidimą; tai nepažeistų valstybių narių paraiškų tvarkymo vidaus tvarkos. Be to, 
kalbant apie formą – ji grindžiama jau suderinta leidimų apsigyventi forma, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1030/2002. 

 Todėl pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. 

 • Proporcingumo principas 

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytos (-ų) priežasties (-čių). 
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331 Teisės suteikiamos nustatant vienodas sąlygas, o procedūros supaprastinimas yra tik 
bendras įpareigojimas. 

Remiantis EB sutarties 63 straipsnio priešpaskutine pastraipa, valstybės narės gali 
išlaikyti arba nustatyti šioje direktyvoje nenumatytas priemones, suderinamas su 
Sutartimi ir tarptautiniais susitarimais. 

332  

 • Pasirinkta priemonė 

341 Siūloma priemonė – direktyva. 

342 Kitos priemonės nebūtų tinkamos dėl toliau nurodytos (-ų) priežasties (-čių). 

Tokiam veiksmui direktyva yra tinkama priemonė: joje nustatyti minimalūs teisių 
reikalavimai ir bendras įpareigojimas naudoti vieną paraiškų pateikimo procedūrą 
vienam leidimui išduoti, tačiau valstybėms narėms suteikiama lankstumo ją perkeliant į 
nacionalinės teisės aktus ir įgyvendinant praktiškai.  

4) POVEIKIS BIUDŽETUI 

409 Pasiūlymas neturi poveikio Bendrijos biudžetui. 

5) PAPILDOMA INFORMACIJA 

550 • Koreliacijos lentelė 

Valstybės narės privalo pateikti Komisijai nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę, tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos 
lentelę. 

70 • Išsamus pasiūlymo paaiškinimas 

I skyrius – Bendrosios nuostatos 

1, 2 ir 3 straipsniai 

Šiame skyriuje išdėstomi tikslas, apibrėžtys ir direktyvos taikymo sritis. Atsižvelgiant į 
horizontalųjį šios direktyvos pobūdį ir siekį suteikti vienodas teises, kaip minimalų 
reikalavimą, visiems valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems ir dirbantiems trečiųjų 
šalių darbuotojams, terminas „trečiosios šalies darbuotojas“ reiškia ne tik tuos asmenis, 
kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti, bet ir tuos, kurie iš pradžių buvo 
priimti kitais tikslais ir pateko į darbo rinką Bendrijos arba nacionalinės teisės aktų 
pagrindu (pvz., šeimos nariai, pabėgėliai, studentai, tyrėjai). Kalbant apie konkretų 
šeimos narių atvejį, būtina pabrėžti, kad šiame pasiūlyme nenagrinėjamos naudojimosi 
teise į šeimos susijungimą sąlygos. Tačiau kai tik šeimos narys priimamas į valstybę 
narę pagal Tarybos direktyvą 2003/86/EB, jam pradedama taikyti ši direktyva, jei pagal 
šios direktyvos nuostatas jis gali būti laikomas trečiosios šalies darbuotoju.  
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Pateikiamas pasiūlymo taikymo išimčių sąrašas yra baigtinis. Trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra komandiruotieji darbuotojai pagal Tarybos direktyvą 1996/71/EB, šis 
pasiūlymas netaikomas, nes jie nelaikomi valstybės narės, į kurią komandiruojami, 
darbo rinkos dalimi. Bendrovės viduje perkeliami asmenys, paslaugų pagal sutartį 
teikėjai ir absolventai stažuotojai pagal Europos bendrijos GATS įsipareigojimus į 
taikymo sritį neįtraukti laikantis to paties principo. Sezoniniams darbuotojams 
pasiūlymas taip pat netaikomas atsižvelgiant į jų statuso ypatumus ir laikiną pobūdį. 
Pasiūlymas taip pat netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie įgijo ilgalaikio 
gyventojo statusą, atsižvelgiant į jų palankesnį statusą ir ypatingą jiems išduoto leidimo 
apsigyventi rūšį.  

II skyrius – Viena paraiškų pateikimo procedūra ir vienas leidimas 

4 straipsnis 

Pagrindinė nuostata yra bendrasis įpareigojimas išnagrinėti paraišką dirbti ir gyventi 
valstybės narės teritorijoje per vieną paraiškos pateikimo procedūrą – ir, ją patenkinus, 
– išduoti vieną leidimą, suteikiantį pareiškėjui teisę apsigyventi ir dirbti.  

5 straipsnis 

Valstybės narės turi paskirti kompetentingą instituciją, kuri priimtų paraišką ir išduotų 
vieną leidimą. Toks paskyrimas negali pažeisti kitų nacionalinių institucijų funkcijų ir 
kompetencijos, susijusių su paraiškos nagrinėjimu ir sprendimo priėmimu. Be to, toks 
paskyrimas priimti ir išduoti leidimą neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms paskirti 
kitas institucijas, kuriose trečiosios šalies pilietis arba jo būsimas darbdavys gali 
pateikti paraišką (pvz., konsulinės įstaigos) ir kur gali būti pristatytas leidimas.  

6 ir 7 straipsniai 

Vieno leidimo forma turi atitikti suderintą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams 
formą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi 
trečiųjų šalių piliečiams formą. Šiuo reglamentu valstybėms narėms suteikiama teisė 
atitinkamame vienodos formos laukelyje įrašyti informaciją dėl asmeniui suteikiamo 
leidimo dirbti. Šiame pasiūlyme valstybės narės įpareigojamos nurodyti tokią 
informaciją. Toks įpareigojimas taikomas ne tik vienam leidimui apsigyventi ir dirbti, 
bet ir visiems išduotiems leidimams apsigyventi, nepriklausomai nuo leidimo rūšies ar 
teisės apsigyventi (t. y. šeimos susijungimas, studijos), jei atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui buvo suteikta teisė dirbti toje valstybėje narėje. Nustatytas bendras draudimas 
išduoti bet kokius papildomus leidimus.  

8, 9 ir 10 straipsniai 
 
Procedūrinėse garantijose nurodyta, kad turi būti pateikiamos sprendimo atmesti 
paraišką dėl vieno leidimo priežastys, kad būtų paaiškinta, kodėl nacionalinės 
institucijos paraiškos nepatenkino. Kadangi šiame pasiūlyme neapibrėžti trečiųjų šalių 
piliečių priėmimo darbo tikslu kriterijai, sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis paraiška 
dėl vieno leidimo gali būti atmesta, turi būti nustatyti nacionalinės teisės aktais. Vienas 
iš kriterijų yra įsipareigojimas gerbti Bendrijos pirmumo principą, kaip nurodyta visų 
pirma atitinkamose 2003 m. ir 2005 m. Stojimo aktų nuostatose. Paraiškos atmetimo 
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atveju pareiškėjas turi turėti galimybę apginti savo teisę, apie kurią turi būti nurodyta 
rašytiniame pranešime pareiškėjui. Kita procedūrinė garantija yra valstybių narių 
įpareigojimas pranešti trečiosios šalies piliečiui arba būsimam darbdaviui, kokių 
dokumentų reikia teikiant paraišką dėl vieno leidimo. Mokesčio dydis – jei valstybės 
narės reikalauja, kad pareiškėjas jį sumokėtų – turi būti proporcingas ir jis gali būti 
grindžiamas faktiškai suteiktos paslaugos sąnaudų principu. 
 
11 straipsnis 

Šiame straipsnyje nurodomos teisės – atvykti pakartotinai, apsigyventi, vykti tranzitu – 
remiantis vienu leidimu. Šios teisės aktualios visų pirma tose valstybėse narėse, kurios 
taiko ne visą Šengeno acquis.  

III skyrius – Teisė į vienodų sąlygų taikymą  

12 straipsnis 

Šiuo straipsniu trečiųjų šalių darbuotojams suteikiamos teisės ir apibrėžiamos sritys, 
kuriose, kaip minimalus reikalavimas, jiems turėtų būti taikomos vienodos sąlygos kaip 
ir valstybių narių piliečiams, nepažeidžiant valstybių narių teisės priimti arba toliau 
taikyti palankesnes nuostatas. 

Vienodos sąlygos švietimo ir profesinio mokymo srityse apima mokestį už mokslą 
mokyklose ir universitetuose. Tačiau valstybės narės gali riboti vienodų sąlygų taikymą 
skiriant stipendijas studijoms.  

Kalbant apie diplomų pripažinimą, pasiūlyme numatomos vienodos sąlygos taikant 
nacionalines procedūras. Taip pat daroma nuoroda į Direktyvos 2005/36/EB nuostatas. 
Tai reiškia, kad trečiosios šalies piliečio kitose valstybėse narėse įgyta kvalifikacija 
turėtų būti pripažinta tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ir ES piliečiams, ir 
turėtų būti atsižvelgta į jo kvalifikaciją, įgytą trečiojoje šalyje, kaip nurodyta minėtos 
direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje. 

Vienodos sąlygos socialinio draudimo srityje apima išmokas, apibrėžtas Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 
4 straipsnyje. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003 buvo išplėstos Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/1971 nuostatos trečiųjų šalių piliečiams, tačiau tik tais atvejais, kai 
trečiosios šalies pilietis persikėlė iš vienos valstybės narės į kitą. Šio pasiūlymo 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio draudimo išmokų srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę tiesiai iš trečiosios šalies.  

Vienodos sąlygos numatytos ir kalbant apie galimybę įsigyti visuomenei prieinamas 
prekes ir naudotis viešosiomis paslaugomis, įskaitant socialinį bei privatų būstą. Tačiau 
valstybės narės gali tokią teisę į socialinį būstą taikyti tik trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie atitinkamoje valstybėje narėje išbuvo arba turi teisę būti ne mažiau kaip trejus 
metus. Kalbant apie įdarbinimo tarnybų teikiamą pagalbą, vienodos sąlygos turėtų būti 
taikomos ir per EURES (Europos užimtumo tarnybos) teikiamoms paslaugoms. 

Galimos išlygos taikant vienodas sąlygas 
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Valstybės narės gali tam tikrais atvejais apriboti teisę į vienodas sąlygas ir ją taikyti jau 
dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams. Tokį galimą apribojimą būtų galima paaiškinti 
taip: pagrindinis pasiūlymo tikslas yra suteikti vienodas sąlygas teisėtai gyvenantiems 
trečiųjų šalių piliečiams. Tačiau terminu „trečiosios šalies darbuotojas“ apibrėžiami 
visi trečiųjų šalių piliečiai, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją ir kuriems 
buvo suteikta teisė ten dirbti. Tai reikštų, kad trečiųjų šalių piliečiai net neprivalo būti 
įdarbinti, kad jiems būtų taikomos šio pasiūlymo nuostatos dėl vienodų sąlygų. Tokia 
trečiųjų šalių darbuotojų apibrėžtis buvo nustatyta siekiant reglamentuoti situacijas iki 
asmens įdarbinimo (diplomų pripažinimas, įdarbinimo tarnybų teikiama pagalba) arba 
po įdarbinimo, atsižvelgiant į sukauptas išmokas (bedarbio pašalpas). Nepaisant to, iš 
esmės dauguma šių teisių turi būti naudojamasi užimtumo srityje. Bet kokiu atveju 
teisė į vienodas sąlygas griežtai siejama su trečiosios šalies piliečio juridine 
gyvenamąja vieta ir leidimu dirbti valstybėje narėje – tai įtvirtinta viename leidime. 

13 straipsnis 

Pasiūlymas nepažeidžia palankesnių Bendrijos arba mišrių susitarimų, kurie jau 
sudaryti arba kuriuos ketinama sudaryti su trečiosiomis šalimis, nuostatų siekiant 
reglamentuoti trečiųjų šalių darbuotojų teisinę padėtį, pavyzdžiui, EEE susitarimo arba 
Asociacijos susitarimo su Turkija. Komisijos tarnybų darbinio dokumento 4 priede, 
kuris pridėtas prie šio pasiūlymo, pateiktas išsamus tokių susitarimų sąrašas. Tokia 
išimtis galioja tuomet, kai atitinkamos nuostatos susijusios su pasiūlymo turiniu ir ji 
taikoma patiems susitarimams, pagal juos priimtiems sprendimams ir susijusiems 
teismo sprendimams. Be to, pasiūlymas taip pat nepažeidžia palankesnių Europos 
Tarybos priimtų tarptautinių priemonių, taikomų trečiųjų šalių darbuotojams, kurie yra 
Europos Tarybos valstybių narių piliečiai (1961 m. spalio 18 d. Europos socialinė 
chartija, iš dalies pakeista 1996 m. Europos socialinė chartija ir 1977 m. lapkričio 24 d. 
Europos konvencija dėl migruojančių darbuotojų teisinio statuso). Pasiūlymas taip pat 
neturėtų pažeisti tarptautinių konvencijų, uždraudžiančių diskriminaciją nacionalinės 
kilmės pagrindu, pavyzdžiui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
pakto, palankesnių nuostatų. Komisijos tarnybų darbinio dokumento 5 priede, kuris 
pridėtas prie šio pasiūlymo, pateiktas tokių sutarčių sąrašas ir nurodoma, ar jas 
ratifikavo visos valstybės narės.  
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2007/0229 (CNS) 

Pasiūlymas 

TARYBOS DIREKTYVA 

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 teisių 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies 
a punktą, 

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, 

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, 

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę, 

kadangi: 

1) Siekiant palaipsniui sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, Sutartyje 
numatomos priemonės, kurias reikia priimti prieglobsčio, imigracijos ir trečiųjų šalių 
piliečių teisių apsaugos srityse. 

2) Europos Vadovų Taryba savo specialiame posėdyje Tamperėje 1999 m. spalio 15–
16 d. pripažino, kad reikia suderinti nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius 
trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir apsigyvenimo sąlygas. Šiame kontekste buvo 
pažymėta, kad Europos Sąjunga turėtų užtikrinti deramas sąlygas valstybių narių 
teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams ir kad gyvybingesne 
integracijos politika turėtų būti siekiama suteikti jiems teises ir pareigas, panašias į tas, 
kurias turi Europos Sąjungos piliečiai. Dėl to Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybos, 
remiantis Komisijos pasiūlymais, greitai priimti atitinkamus teisės aktus. Būtinumą siekti 
Tamperėje nustatytų tikslų Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino 2004 m. 
lapkričio 4–5 d. Hagos programoje.  

3) Darbo rinka įgauna vis labiau visuotinį pobūdį, todėl ES turėtų didinti savo 
patrauklumą trečiųjų šalių darbuotojams. Šį tikslą būtų galima lengviau pasiekti 
supaprastinus administracines procedūras ir palengvinus galimybę susipažinti su 
atitinkama informacija. Nustačius vieną paraiškų pateikimo procedūrą ir išduodant vieną 
administracinį dokumentą, suteikiantį bendrą teisę apsigyventi ir dirbti, turėtų būti 
lengviau supaprastinti ir suderinti skirtingas taisykles, šiuo metu taikomas valstybėse 
narėse. Dauguma valstybių narių jau supaprastino procedūrą. Ji tapo veiksmingesnė ir 
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migrantams, ir jų darbdaviams, palengvėjo migrantų gyvenimo bei darbo teisėtumo 
kontrolė. 

4) Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę per tinkamą laikotarpį išduoti vieną 
leidimą arba vizą, jei tokius leidimus jos išduoda tik savo teritorijoje, siekiant sudaryti 
sąlygas asmeniui pirmą kartą atvykti į jų teritoriją. 

5) Turėtų būti nustatytos taisyklės, reglamentuojančios paraiškos dėl vieno leidimo 
nagrinėjimo tvarką. Šios procedūros turėtų būti veiksmingos ir valdomos, atsižvelgiant į 
įprastą valstybių narių administracijų darbo krūvį, jos taip pat turėtų būti skaidrios ir 
teisingos, kad suinteresuotiesiems būtų suteiktas atitinkamas teisinis tikrumas.  

6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis paraiška dėl vieno leidimo gali būti atmesta, 
nustatyti nacionalinės teisės aktais, įskaitant įsipareigojimą gerbti Bendrijos pirmumo 
principą, kaip nurodyta visų pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 16 d. ir 2005 m. 
balandžio 25 d. Stojimo aktų nuostatose. 

7) Vieno leidimo forma turėtų atitikti suderintą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių 
piliečiams formą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų 
apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą1, kuris suteikia valstybėms narėms galimybę 
nurodyti informaciją ypač dėl to, ar asmeniui suteikiamas leidimas dirbti. Siekiant geriau 
kontroliuoti migraciją, valstybės narės ne tik viename leidime, bet ir visuose 
išduodamuose leidimuose apsigyventi taip pat turėtų nurodyti informaciją, susijusią su 
leidimu dirbti, nepriklausomai nuo leidimo rūšies ar teisės apsigyventi, kuriais remiantis 
trečiosios šalies piliečiui buvo leista atvykti į valstybės narės teritoriją ir buvo suteikta 
teisė joje dirbti.  

8) Trečiųjų šalių piliečiams, turintiems galiojantį kelionės dokumentą ir vieną leidimą, 
išduotą valstybės narės, kuri taiko visą Šengeno acquis, turėtų būti suteikta teisė atvykti į 
valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją ir joje laisvai judėti ne ilgiau 
kaip tris mėnesius pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, 
Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)2 ir Šengeno acquis 21 straipsnį – 
Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso 
ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos 
Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo 
įgyvendinimo (Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencija)3. 

9) Todėl, kadangi nėra horizontaliųjų Bendrijos teisės aktų, trečiųjų šalių piliečių teisės 
skiriasi priklausomai nuo valstybės narės, kurioje jie dirba, ir pilietybės. Jie neturi tokių 
pačių teisių kaip tos valstybės narės piliečiai arba kiti ES piliečiai. Siekiant toliau plėtoti 
nuoseklią imigracijos politiką, sumažinti ES piliečių ir teisėtai dirbančių trečiųjų šalių 
piliečių teisių skirtumus ir papildyti imigracijos sritį reglamentuojantį acquis, turėtų būti 
nustatytos tam tikros teisės visų pirma nurodant politikos sritis, kuriose trečiųjų šalių 
darbuotojams, teisėtai esantiems, tačiau dar neturintiems ilgalaikio gyventojo statuso 
valstybėje narėje, taikomos vienodos sąlygos kaip ir valstybių narių piliečiams. Tokiomis 
nuostatomis siekiama sukurti vienodas sąlygas ES viduje, pripažinti, kad tokie teisėtai 

                                                 
1 OL L 157, 2002 6 15, p. 1. 
2 OL L 105, 2006 4 13, p. 1. 
3 OL L 239, 2000 9 22, p. 19. 
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valstybėse narėse dirbantys trečiųjų šalių piliečiai savo darbu ir mokamais mokesčiais 
prisideda prie Europos ekonomikos, ir užtikrinti, kad bus sumažinta nesąžininga 
konkurencija tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečių, kuri atsiranda dėl galimo 
pastarųjų išnaudojimo. 

10) Visi teisėtai valstybėse narėse gyvenantys ir dirbantys trečiųjų šalių piliečiai turėtų 
turėti bent jau tokias pačias teises kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, 
nepriklausomai nuo pirminio jų priėmimo į šalį tikslo arba pagrindo. Teisė į vienodas 
sąlygas šioje direktyvoje nurodytose srityse turėtų būti suteikta ne tik tiems trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją darbo tikslu, bet ir tiems, kurie 
buvo priimti kitais tikslais ir pateko į tos valstybės narės darbo rinką pagal kitus 
Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus, įskaitant trečiosios šalies darbuotojo šeimos 
narius, kurie priimti į valstybę narę remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 
2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą4, trečiųjų šalių piliečius, kurie priimti į 
valstybės narės teritoriją remiantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 
2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino 
stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų5 ir tyrėjus, kurie priimti remiantis 
2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų 
šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos6. 

11) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie įgijo ilgalaikio gyventojo statusą pagal 2003 m. 
lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 
ilgalaikiai gyventojai, statuso7, ši direktyva netaikoma, atsižvelgiant į jų palankesnį 
statusą ir ypatingą jiems išduoto leidimo apsigyventi rūšį „EB ilgalaikis gyventojas“.  

12) Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikoma 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje8, jų komandiravimo laikotarpiu ir trečiųjų šalių piliečiams, 
atvykstantiems į valstybės narės teritoriją remiantis įsipareigojimais, numatytais 
tarptautiniame susitarime, kuriuo palengvinamas tam tikrų kategorijų fizinių asmenų, 
susijusių su prekyba ir investicijomis, atvykimas ir laikinas buvimas, ši direktyva 
neturėtų būti taikoma, kadangi jie nelaikomi tos valstybės narės darbo rinkos dalimi. 

13) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį 
darbą ne ilgiau nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, ši direktyva 
neturėtų būti taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą. 

14) Teisė į vienodas sąlygas nurodytose politikos srityse turėtų būti griežtai siejama su 
trečiosios šalies piliečio juridine gyvenamąja vieta ir leidimu dirbti valstybėje narėje – tai 
įtvirtinta viename leidime, kuris suteikia teisę ir apsigyventi, ir dirbti, bei kitais tikslais 
išduotuose leidimuose apsigyventi, kuriuose nurodyta informacija apie leidimą dirbti. 

15) Trečiosios šalies piliečio kitose valstybėse narėse įgyta profesinė kvalifikacija turėtų 
būti pripažinta tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ir Sąjungos piliečiams, ir 

                                                 
4 OL L 251, 2003 10 3, p. 12. 
5 OL L 375, 2004 12 23, p. 12. 
6 OL L 289, 2005 11 3, p. 15. 
7 OL L 16, 2004 1 23, p. 44. 
8 OL L 18, 1997 1 21, p. 1. 
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turėtų būti atsižvelgta į jo kvalifikaciją, įgytą trečiojoje šalyje, laikantis 2005 m. rugsėjo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo9 nuostatų. 

16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos sąlygos. Socialinės apsaugos sritys apibrėžtos 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje10. 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 ir 
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar 
netaikomos dėl jų pilietybės11, išplečia Reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 nuostatų 
taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje ir kurių 
padėtis susijusi su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos nuostatos dėl vienodų sąlygų 
socialinio draudimo srityje taip pat taikomos asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios šalies. Tačiau ši direktyva neturėtų suteikti daugiau teisių nei 
numatyta galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose socialinės apsaugos srityje trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių statusas susijęs su daugiau nei viena valstybe nare. 

17) Kadangi siūlomo veiksmo tikslų – nustatyti vieną paraiškų pateikimo procedūrą 
išduodant vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams dirbti valstybės narės teritorijoje ir 
apsaugoti valstybės narės teritorijoje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų teises – 
valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl siūlomo veiksmo masto arba 
poveikio juos pasiektų geriau, Bendrija pagal Sutarties 5 straipsnyje nurodytą 
subsidiarumo principą gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva nesiekiama daugiau, negu reikia tiems tikslams 
pasiekti. 

18) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir joje laikomasi principų, pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti atitinkamai įgyvendinta.  

19) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas nediskriminuodamos dėl 
asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, 
religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės 
padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos visų pirma laikydamosi 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės12, 
ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus13. 

20) Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos 
Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir 

                                                 
9 OL L 255, 2005 9 30, p. 22. 
10 OL L 149, 1971 7 5, p. 2. 
11 OL L 124, 2003 5 20, p. 1. 
12 OL L 180, 2000 7 19, p. 22. 
13 OL L 303, 2000 12 2, p. 16. 
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nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio, šios valstybės narės nedalyvauja priimant 
šią direktyvą, ji joms neprivaloma ir netaikoma.] 

21) Vadovaudamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsniais, Danija priimant šią 
direktyvą nedalyvauja, ji joms neprivaloma ir netaikoma, 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

I skyrius 

Bendrosios nuostatos 

1 straipsnis 

Tikslas 

Šios direktyvos tikslas yra nustatyti: 

a) vieną paraiškų pateikimo procedūrą išduodant vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams 
apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, siekiant supaprastinti jų priėmimą ir 
palengvinti jų statuso kontrolę; 

b) vienodas teises valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams. 

2 straipsnis 

Apibrėžtis 

Šioje direktyvoje: 

a) „trečiosios šalies pilietis“ – tai kiekvienas asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, 
kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje; 

b) „trečiosios šalies darbuotojas“ – bet kuris trečiosios šalies pilietis, kuris buvo 
priimtas į valstybės narės teritoriją ir kuriam buvo suteikta teisė ten teisėtai 
dirbti;  

c) „vienas leidimas“ – bet kuris valstybės narės valdžios institucijų išduotas 
leidimas, suteikiantis trečiosios šalies piliečiui teisę teisėtai būti ir dirbti jos 
teritorijoje;  

d) „viena paraiškų pateikimo procedūra“ – bet kokia procedūra, kurios metu, 
remiantis viena paraiška dėl leidimo trečiosios šalies piliečiui apsigyventi ir 
dirbti valstybės narės teritorijoje, priimamas sprendimas dėl vieno leidimo 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui. 
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3 straipsnis 

Taikymo sritis 

1. Ši direktyva taikoma: 

a) trečiųjų šalių piliečiams, prašantiems išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti valstybės 
narės teritorijoje; 

b) trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje. 

2. Ši direktyva netaikoma trečiųjų šalių piliečiams: 

a) kurie yra Sąjungos piliečių, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo Bendrijoje teise, 
šeimos nariai; 

b) kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB jų komandiravimo laikotarpiu; 

c) kurie atvyksta į valstybės narės teritoriją remiantis įsipareigojimais, numatytais 
tarptautiniame susitarime, kuriuo palengvinamas tam tikrų kategorijų fizinių asmenų, 
susijusių su prekyba ir investicijomis, visų pirma bendrovės viduje perkeliamų asmenų, 
paslaugų pagal sutartį teikėjų ir absolventų stažuotojų pagal Europos bendrijos GATS 
įsipareigojimus, atvykimas ir laikinas buvimas; 

d) kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis 
mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį;  

e) kurie kreipėsi su prašymu pripažinti juos pabėgėliais, ir dėl jų prašymo dar nepriimtas 
galutinis sprendimas; 

f) kurie valstybėje narėje paprašė tarptautinės apsaugos arba joje gyvena pagal 
laikinosios apsaugos sistemą;  

g) kurie įgijo ilgalaikio gyventojo statusą pagal Direktyvą 2003/109/EB; 

h) kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl faktinių ar teisinių priežasčių.  

II skyrius 

Viena paraiškų pateikimo procedūra ir vienas leidimas 

4 straipsnis 

Viena paraiškų pateikimo procedūra 

1. Kiekviena paraiška dėl teisės apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje suteikimo 
pateikiama per vieną paraiškų pateikimo procedūrą. 

2. Valstybės narės išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą suteikti, pakeisti arba 
atnaujinti vieną leidimą, jei pareiškėjas atitinka nacionalinėje teisėje nustatytus 
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reikalavimus. Priėmus sprendimą suteikti, pakeisti arba atnaujinti vieną leidimą, 
išduodamas vienas administracinis dokumentas, suteikiantis bendrą teisę apsigyventi ir 
dirbti. 

5 straipsnis 

Kompetentinga institucija 

1. Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, kuri priima paraiškas ir išduoda 
vieną leidimą.  

2. Paskirtoji institucija kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą. 

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas išskirtinėmis aplinkybėmis, 
susijusiomis su paraiškos nagrinėjimo sudėtingumu. 

3. Paskirtoji institucija raštu praneša pareiškėjui apie savo sprendimą, laikydamasi 
atitinkamuose teisės aktuose nustatytos pranešimų pateikimo tvarkos. 

4. Jei paraišką pagrindžiančios informacijos nepakanka, paskirtoji institucija praneša 
pareiškėjui, kokios papildomos informacijos dar reikia. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis sustabdomas iki tol, kol valdžios institucijos gaus reikiamą papildomą 
informaciją. 

6 straipsnis 

Vienas leidimas 

1. Valstybės narės išduoda vieną leidimą, naudodamos pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1030/2002 nuostatas nustatytą vienodą formą ir nurodo informaciją, susijusią su 
leidimu dirbti, kaip nustatyta reglamento priedo a punkto 7.5.–9 papunktyje. 

2. Valstybės narės neišduoda jokių papildomų leidimų, visų pirma bet kokios rūšies 
darbo leidimų, įrodančių suteiktą teisę dirbti.  

7 straipsnis 

Leidimai apsigyventi, išduoti ne darbo tikslais 

1. Išduodamos leidimus apsigyventi pagal Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 nuostatas, 
valstybės narės nurodo informaciją, susijusią su leidimu dirbti, nepriklausomai nuo 
leidimo rūšies. 

2. Valstybės narės neišduoda jokių papildomų leidimų, visų pirma bet kokios rūšies 
darbo leidimų, įrodančių suteiktą teisę dirbti. 

8 straipsnis 

Teisių gynimo priemonės 
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1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, 
nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti priežastys 
remiantis kriterijais, nustatytais nacionalinės arba Bendrijos teisės aktuose. 

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno 
leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomos galimos teisių gynimo priemonės bei terminas, 
per kurį galima imtis veiksmų.  

9 straipsnis 

Galimybė susipažinti su informacija  

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad trečiųjų šalių piliečiai ir būsimi darbdaviai 
būtų informuoti apie visus įrodomuosius dokumentus, kurių jiems reikia paraiškai 
užpildyti.  

10 straipsnis 

Mokestis 

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų sumokėti mokestį už paraiškų pagal šią 
direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio dydis turi būti proporcingas ir jis gali būti grindžiamas 
faktiškai suteiktos paslaugos sąnaudų principu.  

11 straipsnis 

Vieno leidimo pagrindu suteikiamos teisės  

1. Galiojimo laikotarpiu vienas leidimas jo turėtojui suteikia teisę bent jau: 

a) atvykti, pakartotinai atvykti ir būti vieną leidimą išdavusios valstybės narės 
teritorijoje;  

b) vykti tranzitu per kitas valstybes nares siekiant naudotis a punkte nurodytomis 
teisėmis; 

c) laisvai judėti visoje vieną leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, laikantis 
nacionalinės teisės aktuose saugumo sumetimais nustatytų apribojimų;  

d) vykdyti remiantis vienu leidimu leistiną veiklą;  

e) būti informuotam apie savo teises, kurias suteikia vienas leidimas remiantis šia 
direktyva arba nacionalinės teisės aktais. 
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III skyrius 

Teisė į vienodų sąlygų taikymą 

12 straipsnis 

1. Trečiųjų šalių ir valstybių narių darbuotojams taikomos vienodos sąlygos bent jau kiek 
tai susiję su: 

a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą ir saugą;  

b) asociacijų ir jungimosi į sąjungas bei stojimo į darbuotojams ar darbdaviams 
atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, laisve, taip pat teise naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos ir 
visuomenės saugumo; 

c) švietimu ir profesiniu mokymu; 

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal 
atitinkamą nacionalinę tvarką; 

e) socialinės apsaugos sritimis, kaip apibrėžta 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje. Atitinkamai taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 859/2003, 
išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir jo įgyvendinimo Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų 
pilietybės; 

f) uždirbtos pensijos išmokėjimu persikėlimo į trečiąją šalį atveju; 

g) mokesčių lengvatomis; 

h) galimybe naudotis prekėmis ir paslaugomis, ir visuomenei prieinamų prekių bei 
paslaugų pasiūla, įskaitant būsto įsigijimo tvarką ir įdarbinimo tarnybų teikiamą pagalbą.  

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą:  

a) reikalaudamos atitinkamo kalbos žinių įrodymo, norint pasinaudoti teise į švietimą ir 
profesinį mokymą. Norint įstoti į universitetą, gali būti taikomi konkretūs išsilavinimo 
reikalavimai; 

b) apribodamos teises, suteikiamas pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą, susijusias su 
stipendijomis studijoms; 

c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies h punkte numatytas teises, susijusias su socialiniu 
būstu, tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie turi teisę jos 
teritorijoje būti ne mažiau kaip trejus metus; 
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d) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies a, b ir g punktuose numatytas teises tik dirbantiems 
trečiųjų šalių piliečiams; 

e) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies e punkte numatytas teises tik dirbantiems trečiųjų 
šalių darbuotojams, išskyrus kiek tai susiję su bedarbio pašalpomis. 

13 straipsnis 

Palankesnės nuostatos 

1. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant palankesnių nuostatų, nustatytų: 

a) Bendrijos teisės aktuose, įskaitant dvišalius ir daugiašalius susitarimus, sudarytus tarp 
Bendrijos arba Bendrijos ir jos valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų šalių. 

b) dvišaliuose arba daugiašaliuose vienos ar kelių valstybių narių ir vienos ar kelių 
trečiųjų šalių susitarimuose. 

2. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės priimti arba toliau taikyti nuostatas, 
kurios yra palankesnės asmenims, kuriems ji taikoma. 

IV skyrius 

Baigiamosios nuostatos 

14 straipsnis 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visuomenė galėtų susipažinti su reguliariai 
atnaujinama informacija apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo į jos teritoriją ir buvimo 
joje darbo tikslais sąlygas.  

Ataskaitų teikimas 

15 straipsnis 

1. Reguliariai, o pirmą kartą ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos 16 straipsnyje nurodytos dienos, Komisija atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos taikymą valstybėse narėse ir siūlo 
padaryti būtinus pakeitimus. 

2. Kasmet, o pirmą kartą ne vėliau kaip [kiti metai nuo šios direktyvos perkėlimo 
dienos] balandžio 1 d., valstybės narės, naudodamosi Sprendimu 2006/688/EB 
nustatytu tinklu, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms statistinius 
duomenis apie trečiųjų šalių piliečių, kuriems per paskutinius kalendorinius 
metus buvo suteiktas, atnaujintas arba panaikintas vienas leidimas, skaičių ir 
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nurodo jų pilietybę bei profesiją. Taip pat pateikiami statistiniai duomenys apie 
priimtus šeimos narius. 

Perkėlimas į nacionalinę teisę 

16 straipsnis 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą 
ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę. 

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės 
narės. 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 
nacionalinės teisės nuostatų tekstus. 

Įsigaliojimas  

17 straipsnis 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Adresatai 

15 straipsnis 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje […] 

 Tarybos vardu 
 Pirmininkas 
  


