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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1) PRIEKŠLIKUMA SATURS 

110 • Priekšlikuma pamatojums un mērķi 

Šis priekšlikums ir daļa no ES centieniem izstrādāt vispusīgu imigrācijas politiku. 
Eiropadomes sanāksmē Tamperē 1999. gada 15. un 16. oktobrī tika atzīts, ka Eiropas 
Savienībai ir jānodrošina taisnīga attieksme pret tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā, un ka jāīsteno enerģiskāka integrācijas 
politika, piešķirot šīm personām tiesības un pienākumus, kuri pielīdzināmi ES valsts 
piederīgo tiesībām un pienākumiem. 2004. gada novembra Hāgas programma atzina, 
ka „likumīgai migrācijai būs nozīmīga loma uz zināšanām balstītas ekonomikas 
veidošanā Eiropā un ekonomiskās attīstības uzlabošanā, tādējādi veicot ieguldījumu 
Lisabonas stratēģijas īstenošanā.” Eiropadomes 2006. gada decembra secinājumos 
vienojās par vairākiem pasākumiem, kas jāīsteno 2007. gadā, tostarp „attiecībā uz 
legālo migrāciju izstrādāt labi pārvaldītu migrācijas politiku, kas pilnībā ievēro valstu 
kompetences, lai palīdzētu dalībvalstīm apmierināt pašreizējās un turpmākās 
nodarbinātības vajadzības, sekmējot arī visu valstu ilgspējīgu attīstību; jo īpaši būtu ātri 
jāizskata gaidāmie Komisijas priekšlikumi saistībā ar 2005. gada decembra Legālās 
migrācijas politikas plānu.” 

Šajā priekšlikumā mēģināts atbildēt uz šiem jautājumiem saskaņā ar Legālās migrācijas 
politikas plānu, kura mērķis ir, no vienas puses, četros konkrētos tiesību aktu 
priekšlikumos noteikt uzņemšanas nosacījumus īpašām migrantu kategorijām (augsti 
kvalificēti darba ņēmēji, sezonas darba ņēmēji, algoti praktikanti un uzņēmuma 
ietvaros pārcelti darbinieki), un, no otras puses, noteikt vispārējas norādes godīgai un 
tiesībās pamatotai attieksmei pret darbaspēka migrāciju. Šim priekšlikumam jāveicina 
pēdējais mērķis, nodrošinot legālu statusu tiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri jau ir 
uzņemti dalībvalstī, saskaņā ar Lisabonas programmas visaptverošo filozofiju, un 
vienkāršojot procedūru attiecībā uz pieteikumu iesniedzējiem. 

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ierosina garantēt vienotu tiesību kopumu visiem 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī un vēl nav saņēmuši 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kā arī noteikt apvienotu pieteikumu iesniegšanas 
procedūru un apvienotu uzturēšanās/darba atļauju. Šī apvienotā atļauja radīs efektīvu 
sinerģiju un ļaus dalībvalstīm labāk pārvaldīt un kontrolēt trešo valstu valstspiederīgo 
atrašanos to teritorijā nolūkā strādāt.  

120 • Vispārīgā pamatinformācija 

Kopš Eiropadomes sanāksmes Tamperē 1999. gada oktobrī Komisija ir centusies 
panākt vienošanos par kopīgiem ekonomiskās migrācijas noteikumiem, kas ir ikvienas 
imigrācijas politikas pamatā. 2001. gadā Komisija ierosināja direktīvu par „trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, lai strādātu algotu darbu un 
veiktu saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona”. Kaut arī pārējās ES iestādes 
sniedza labvēlīgus atzinumus, apspriešana Padomē nesniedzās tālāk par dokumenta 
pirmo lasījumu, un 2006. gadā to oficiāli atsauca. 

Šis priekšlikums neattiecas uz uzņemšanas noteikumiem, tajā galvenā uzmanība ir 
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pievērsta vienotam tiesību kopumam, ko piešķirtu visiem trešo valstu darba ņēmējiem, 
kuri jau likumīgi uzturas dalībvalstī, un vienam procesuālam aspektam - apvienotai 
atļaujai, kuru izsniedz apvienotā pieteikšanās procedūrā. 

Šobrīd pastāv atšķirības tiesībās, kas piešķirtas trešo valstu darba ņēmējiem un valsts 
pilsoņiem. Piešķirot tiem ar nodarbinātību saistītas tiesības (piem., attiecībā uz darba 
apstākļiem, tostarp atalgojumu, piekļuvi arodmācībai un galvenajiem sociālās 
nodrošināšanas pabalstiem), kas ir līdzvērtīgas valsts valstspiederīgo tiesībām, tiek 
atzīts, ka trešo valstu darba ņēmēji ar savu darbu un nodokļu maksājumiem veic 
ieguldījumu Eiropas ekonomikā. Tas varētu arī palīdzēt mazināt šo tiesību atšķirību 
radīto negodīgo konkurenci, tādējādi kalpojot par garantiju tam, ka ES pilsoņi tiks 
aizsargāti pret lētu darbaspēku, bet migranti – pret ekspluatāciju. Turklāt vienotu 
tiesību kopuma piešķiršana Kopienas tiesību aktos radīs līdzvērtīgus spēles noteikumus 
ES teritorijā visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri jau likumīgi strādā, neatkarīgi 
no dalībvalsts, kurā tie uzturas. 

Ierosinātā procedūras vienkāršošana, izsniedzot apvienotu atļauju un piemērojot 
apvienotu pieteikšanās procedūru, ievērojami vienkāršotu administratīvās prasības, kas 
tiek izvirzītas trešo valstu darba ņēmējiem un darba devējiem visā ES teritorijā. 
Turklāt, pateicoties tās pastiprinātai kontroles funkcijai, tā papildina Komisijas neseno 
priekšlikumu par sankcijām darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli COM (2007) 249. 

130 • Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā 

Legālās imigrācijas jomā ir pieņemtas vairākas direktīvas, kuras attiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgo īpašām grupām: Padomes Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz 
ģimenes atkalapvienošanos; Padomes Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu 
valstspiederīgo statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji; Padomes 
Direktīva 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo 
uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, 
vai brīvprātīga darba nolūkā; Padomes Direktīva 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo 
valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos. Šis priekšlikums 
atbilst minētajiem noteikumiem un papildina tos, jo tas kalpo par horizontālu 
instrumentu, kas piešķir tiesības visiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, un neatkarīgi no pamatojuma, saskaņā ar ko viņi ir uzņemti 
dalībvalsts teritorijā un viņiem ir nodrošināta piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum. 

Padomes Regula (EK) Nr. 859/2003 paplašināja Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un 
Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecībā uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības 
dēļ. Regula nodrošina vienādu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem un ES 
pilsoņiem, tiem pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu. Šis priekšlikums papildina 
minēto regulu, jo tas attiecas arī uz darba ņēmēja, kas ir trešās valsts pilsonis, piekļuvi 
sociālās nodrošināšanas pabalstiem kādā dalībvalstī. 

Trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās atļaujas forma ir noteikta Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1030/2002, kas vienotajā formā ļauj dalībvalstīm norādīt visu pārējo 
informāciju, „jo īpaši ziņas par to, vai šai personai ir atļauts strādāt”. Minētā regula ir šī 
priekšlikuma pamatā tādā mērā, ka tā uzliek par pienākumu dalībvalstīm vienotajā 
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formā sniegt norādi par darba atļauju neatkarīgi no uzņemšanas juridiskā pamata. 

Vienlaikus ar šo priekšlikumu Komisija iesniegs priekšlikumu direktīvai par trešo 
valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības 
nolūkos. Abi priekšlikumi ir izstrādāti tā, lai būtu savstarpēji saskanīgi. 

140 • Atbilstība pārējiem ES politikas virzieniem un mērķiem 

Šā priekšlikuma noteikumi atbilst Lisabonas stratēģijas COM (2005) 24 mērķiem un 
atbalsta tos, jo īpaši attiecībā uz centieniem padarīt ES pievilcīgāku darbam, 
Integrētajām pamatnostādnēm attiecībā uz izaugsmi un darbavietām COM (2005) 141 
un Komisijas paziņojumam veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem 
COM (2006) 249. Imigrantu juridiskā statusa nodrošināšana gadījumos, kad viņu kā 
darba ņēmēju tiesības ir skaidri noteiktas un atzītas, var kalpot par garantiju tam, ka 
viņi netiks ekspluatēti, un tādējādi palielina trešo valstu valstspiederīgo ieguldījumu ES 
ekonomiskajā attīstībā un izaugsmē, kā arī aizsargā ES pilsoņus pret lētu darbaspēku. 
Turklāt saskaņā ar Paziņojumu par Eiropas demogrāfisko nākotni – Kā pārvērst 
problēmu par iespēju COM (2006) 571 - šis priekšlikums veicina imigrantu un viņu 
ģimeņu integrāciju, tādējādi tā ir daļa no pasākumiem, kas jāveic, lai Eiropas 
ekonomika un sabiedrība sagatavotos pakāpeniskai novecošanai. 

Šis priekšlikums, kas jo īpaši attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo tiesībām saistībā 
ar nodarbinātību, atbilst pamattiesībām un ievēro principus, kas atzīti Pamattiesību 
hartā, jo īpaši ņemot vērā 12. pantu par pulcēšanās un biedrošanās brīvību, 14. pantu 
par tiesībām uz izglītību, 15. panta 3. punktu par vienlīdzīgiem darba apstākļiem, 
21. panta 2. punktu par nediskrimināciju, 29. pantu par tiesībām izmantot darbā 
iekārtošanas pakalpojumus, 31. pantu par godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem, 
34. pantu par sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību, 35. pantu par veselības 
aprūpi un 47. pantu par tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. 

 

2) APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

 • Apspriešanās ar ieinteresētajām personām 

211 Apspriešanās metodes, galvenās mērķnozares un vispārīgs respondentu raksturojums 

Ar zaļo grāmatu par ES pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldībā notika sabiedriskā 
apspriešana. Komisija saņēma vairāk kā 130 atsauksmes no dalībvalstīm, citām ES 
iestādēm, sociālajiem partneriem, NVO, trešajām valstīm, akadēmiskām aprindām utt. 
(pieejamas : 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm), un atklāta izskatīšana notika 2005. gada 
14. jūnijā. 

Turpmāka apspriešanās notika semināros un darbsemināros, savukārt dalībvalstis tika 
uzklausītas Komisijas Imigrācijas un patvēruma komitejā. Ārējā pētījumā, kas tika 
pasūtīts ietekmes novērtējuma atbalstam, anketu un interviju veidā notika turpmāka 
apspriešanās ar galvenajām ieinteresētajām personām. 
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212 Atbilžu kopsavilkums un tas, kā tās ņemtas vērā 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto 130 atsauksmju analīze liecināja, ka kopējā 
ES ekonomiskās imigrācijas politika visumā tiek atbalstīta, lai arī vērojamas būtiskas 
atšķirības pieejā un galīgajā vēlamajā rezultātā. Tika konstatēti daži skaidri elementi, 
t.i., ka ir vajadzīgi kopīgi ES noteikumi, kas regulē vismaz dažas galvenās ekonomisko 
migrantu kategorijas, radot tiem pievilcīgus apstākļus (t.i., augsti kvalificētiem darba 
ņēmējiem), papildinot tos ar prasību garantēt drošu juridisko stāvokli visiem legāli 
strādājošiem imigrantiem. Tādējādi atšķirībā no 2001. gada priekšlikuma direktīvai par 
ekonomisko migrāciju, kuras mērķis bija vispārīgi regulēt uzņemšanas noteikumus, šis 
priekšlikums paredz tikai procedūras vienkāršošanu un piešķir tiesības tām personām, 
kuras jau ir uzņemtas dalībvalsts teritorijā un darba tirgū.  

Komisija ņēma vērā piezīmes, kas tika izteiktas par tās Legālās migrācijas politikas 
plānu, kā arī piezīmes saistībā ar pētījumu ietekmes novērtējumam. 

 • Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana 

229 Neatkarīgu ekspertu atzinums nebija vajadzīgs. 

230 • Ietekmes novērtējums 

Tika izskatīti šādi varianti. 

1. variants. Neveikt nekādas darbības. 

2. variants. Variants, kas neparedz tiesību aktu piemērošanu: informēšana, 
koordinēšana un sadarbība. Kopumā attiecībā uz migrējošo darba ņēmēju tiesībām 
netiek pieņemti jauni tiesību akti. Dažu trešo valstu darba ņēmēju tiesības turpmāk būs 
noteiktas valsts tiesību aktos un tikai ES līmenī tās regulēs īpašas direktīvas (piem., 
attiecībā uz augsti kvalificētiem darba ņēmējiem). Turpretim uzmanība tiks veltīta 
papildu un atbalsta darbībām, lai tuvinātu dalībvalstu tiesību praksi, apkopojot 
zināšanas un informāciju un apmainoties ar to.  

3.a variants. Pieņemt tiesību aktu direktīvas veidā, galveno uzmanību pievēršot 
kopīgajām iezīmēm. Trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri jau ir uzņemti darba tirgū, 
šis variants nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visās jomās, kas saistītas ar 
nodarbinātību, izņemot sociālo nodrošināšanu, sociālās nodrošināšanas iemaksu un 
pensiju nodošanu, kā arī piekļuvi sabiedriskiem pakalpojumiem.  

3.b variants. Nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi ar tiesību aktu direktīvas veidā. Trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri jau ir uzņemti darba tirgū, šis variants nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi visās jomās, kas saistītas ar nodarbinātību, tostarp sociālo 
nodrošināšanu, sociālās nodrošināšanas iemaksu un pensiju nodošanu, kā arī piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem.  

4. variants. Papildu variants, pieņemot tiesību aktu direktīvas veidā; apvienota 
pieteikšanās procedūra un apvienota uzturēšanās/darba atļauja. Direktīvā galvenā 
uzmanība būtu pievērsta apvienotai pieteikšanās procedūrai, kas vienkāršo procedūru 
imigrantiem un valsts iestādēm, un apvienotam dokumentam, kas ļauj trešo valstu 
valstspiederīgajiem uzturēties un strādāt dalībvalstīs. Šo noteikumu pamatā varētu būt 
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Regula (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo 
valstu pilsoņiem, kas jau ļauj dalībvalstīm pievienot savas piezīmes attiecībā uz 
piekļuvi darba tirgum. Ievērojot uz tiesībām balstītu pieeju, šajā variantā varētu iekļaut 
procesuālos aizsargpasākumus un garantijas attiecībā uz pieteikumu par apvienotu 
atļauju. 

5. variants. Pilntiesīgs juridisks variants direktīvas veidā, kura regulē piekļuvi darba 
tirgum un nodrošina arī vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu darba ņēmējiem. 
Direktīva regulētu trešo valstu darba ņēmēju piekļuvi dalībvalsts darba tirgum, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz nodarbinātību un mobilitāti šīs 
dalībvalsts teritorijā. Lai nodrošinātu trešo valstu darba ņēmēju piekļuvi darba tirgum, 
jāsaskaņo nosacījumi attiecībā uz atļauju strādāt (ekonomikas vajadzību pārbaude utt.). 
Šis variants nodrošinātu arī vienlīdzīgu attieksmi ar valsts valstspiederīgajiem visās 
jomās, kas minētas 3.b variantā. 

Salīdzinot variantus un to ietekmi un ņemot vērā dalībvalstu un ieinteresēto personu 
viedokļus, vēlamais variants apvieno 3.b un 4. variantu, kas, iespējams, varētu sniegt 
vislielākās priekšrocības praktiskā un politiskā ziņā. 

231 Komisija ir veikusi darba programmā paredzēto ietekmes novērtējumu, kura pārskats ir 
pieejams: [tiks norādīts vēlāk]. 

3) PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 

305 • Ierosināto pasākumu kopsavilkums 

Šajā priekšlikumā ir paredzēta apvienota pieteikšanās procedūra trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri vēlas ieceļot dalībvalsts teritorijā darba nolūkā. Ja tā tiek 
piešķirta, uzturēšanās un darba atļauju izsniedz kā apvienotu dokumentu. Dalībvalstīm 
ir vispārējs pienākums nodrošināt vienas iestādes apstiprinājuma sistēmu un, izskatot 
pieteikumu, ievērot noteiktas garantijas un standartus. Turklāt pastāv vispārējs 
aizliegums izmantot papildu atļaujas (piem., darba atļauju). Attiecībā uz apvienotā 
dokumenta formu jāizmanto ES uzturēšanās atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem 
esošā saskaņotā forma, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1030/2002. Turklāt priekšlikums 
paredz, ka dalībvalstīm uzturēšanās atļaujās, kas izsniegtas citiem nolūkiem (piem., 
ģimenes locekļiem), jānorāda, vai trešās valsts pilsonim ir atļauta piekļuve šīs 
dalībvalsts darba tirgum. 

Priekšlikums trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā dalībvalsts teritorijā, 
arī piešķir tiesības, nosakot jo īpaši nodarbinātību saistītas jomas, kurās jānodrošina 
vienlīdzīga attieksme ar valsts pilsoņiem. Vienlīdzīgai attieksmei ar valsts pilsoņiem 
principā jābūt pret visiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas 
dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši pastāvīgā iedzīvotāja statusu. 

310 • Juridiskais pamats 

Šīs direktīvas noteikumi paredz vienkāršot procedūru (apvienota pieteikšanās 
procedūra un apvienota atļauja) un, garantējot vienlīdzīgu attieksmi, nodrošināt 
juridisko statusu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalsts 
teritorijā, attiecīgi atbilstīgais juridiskais pamats ir EK līguma 63. panta 3. punkta 
a) apakšpunkts.  
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320 • Subsidiaritātes princips 

Subsidiaritātes principu piemēro tad, ja priekšlikums nav Kopienas ekskluzīvā 
kompetencē. 

 Dalībvalstis nevar pilnībā sasniegt priekšlikuma mērķus šāda(-u) iemesla(-u) dēļ. 

323 Ja dalībvalstis rīkojas atsevišķi, pastāv risks, ka dažādās dalībvalstīs saglabāsies 
atšķirības attieksmē pret trešo valstu valstspiederīgajiem. Tas var izsaukt konkurences 
traucējumus vienotā tirgū un trešo valstu valstspiederīgo tālāku pārvietošanos uz tām 
dalībvalstīm, kuras piešķir vairāk tiesību nekā citas dalībvalstis. Attiecībā uz ierosināto 
procedūras vienkāršošanu, ja tās dalībvalstis, kuras joprojām izmanto paralēlas 
struktūras, turpinās to darīt, procedūras uzturēšanās un darba atļaujas saņemšanai 
joprojām būs ilgas un kalpos par šķērsli darba devējam un darba ņēmējam. 

 Priekšlikuma mērķi labāk tiks sasniegti ar Kopienas mēroga pasākumiem šādu iemeslu 
dēļ. 

324 Kopienas instrumentā ar nodarbinātību saistītās jomās nodrošinot trešo valstu darba 
ņēmējiem vienlīdzīgu attieksmi ar valsts pilsoņiem, tiktu samazināta negodīga 
konkurence starp ES pilsoņiem un trešo valstu darba ņēmējiem, kā arī tiktu sniegta 
garantija, ES pilsoņus aizsargājot pret lētu darbaspēku un migrantus - pret 
ekspluatāciju. Turklāt vienota tiesību kopuma piešķiršana, Kopienas tiesību aktos 
paredzot vienlīdzīgu attieksmi, radīs līdzvērtīgus spēles noteikumus ES teritorijā 
visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, neatkarīgi no dalībvalsts, 
kurā tie uzturas. Attiecībā uz ierosināto procedūras vienkāršošanu tiktu samazinātas 
administratīvās prasības pret trešo valstu darba ņēmējiem un darba devējiem visā ES 
teritorijā. 

325 Kopīga rīcība nodrošinās 1) efektīvākas procedūras pieteikumu apstrādē; 2) ar 
nodarbinātību saistītās jomās vienlīdzīgu attieksmi pret darba ņēmējiem, kuri ir 
uzņemti dalībvalstīs; un 3) šo darba ņēmēju labāku integrāciju.  

327 Priekšlikums piešķir tiesības, kā minimālo prasību paredzot vienlīdzīgu attieksmi ar 
nodarbinātību saistītās jomās. Tādējādi tas neskar dalībvalstu tiesības noteikt faktisko 
tiesību saturu. 

Priekšlikums paredz tikai minimālu saskaņojuma līmeni attiecībā uz ierosināto 
procedūras vienkāršošanu. Tas uzliek dalībvalstīm tikai vispārēju pienākumu 
nodrošināt vienas iestādes apstiprinājuma sistēmu un vispārēju aizliegumu izsniegt 
papildu dokumentu, piemēram, darba atļauju, un tādējādi neskartu valstu iekšējās 
procedūras pieteikumu apstrādē. Attiecībā uz formu izmanto jau saskaņoto uzturēšanās 
atļaujas formu, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1030/2002. 

 Tāpēc priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. 

 • Proporcionalitātes princips 

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu šāda(-u) iemesla(-u) dēļ. 

331 Tiesību piešķiršanas metode ir vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana, un procedūras 
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vienkāršošana ir tikai vispārējs pienākums. 

Saskaņā ar EK Līguma 63. panta priekšpēdējo daļu dalībvalstis ir tiesīgas turpināt 
piemērot vai ieviest no jauna arī citus pasākumus, kas direktīvā nav paredzēti, ja tie 
atbilst EK Līgumam un starptautiskajiem nolīgumiem. 

332  

 • Juridisko instrumentu izvēle 

341 Ierosinātais instruments: direktīva. 

342 Citi instrumenti nebūtu piemēroti šāda(-u) iemesla(-u) dēļ. 

Direktīva ir piemērots līdzeklis šai rīcībai: tā nosaka minimālās prasības attiecībā uz 
tiesībām un vispārēju pienākumu piemērot apvienotu pieteikšanās procedūru, lai 
izsniegtu apvienotu atļauju, taču atstāj dalībvalstīm rīcības brīvību, iekļaujot šīs 
prasības valsts tiesību aktos un īstenojot praksē.  

4) IETEKME UZ BUDŽETU 

409 Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. 

5) PAPILDU INFORMĀCIJA 

550 • Atbilstības tabula 

Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai to valsts tiesību aktu teksts, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, kā arī jāiesniedz minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabula. 

70 • Sīkāks priekšlikuma skaidrojums 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 

1., 2. un 3. pants 

Šajā nodaļā ir noteikts direktīvas mērķis, definīcijas un darbības joma. Ņemot vērā šīs 
direktīvas horizontālo raksturu un mērķi piešķirt vienotu tiesību kopumu kā minimālo 
prasību attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas un strādā 
dalībvalstī, jēdziens „trešās valsts darba ņēmējs” attiecas ne tikai uz personām, kuras ir 
uzņemtas dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt, bet arī uz personām, kuras sākotnēji ir 
uzņemtas citos nolūkos un kurām arī ir piešķirta piekļuve darba tirgum, pamatojoties 
uz Kopienas vai valsts noteikumiem (piem., ģimenes locekļi, bēgļi, studenti, pētnieki). 
Ģimenes locekļi ir īpašs gadījums, kad jāņem vērā tas, ka šis priekšlikums neskar 
noteikumus, lai izmantotu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos. Tomēr, ja ģimenes 
loceklis ir uzņemts dalībvalstī saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/86/EK, uz viņu 
attiecas šīs direktīvas noteikumi ar nosacījumu, ka viņu var uzskatīt par trešo valstu 
darba ņēmēju atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem.  

Izņēmumi attiecībā uz šā priekšlikuma darbības jomu ir visaptveroši izklāstīti. Uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri ir nosūtīti darba ņēmēji saskaņā ar Padomes Direktīvu 
96/71/EK, šīs direktīvas darbības joma neattiecas, jo viņi netiek uzskatīti par tās 
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dalībvalsts darba tirgus daļu, uz kuru viņi ir nosūtīti. Uz uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem, līgumdarbiniekiem un diplomētiem praktikantiem, uz kuriem attiecas 
Eiropas Kopienas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību saistības, šīs 
direktīvas darbības joma neattiecas jau minētā principa dēļ. Šis priekšlikums neattiecas 
arī uz sezonas darba ņēmējiem, ņemot vērā viņu statusa specifiku un pagaidu raksturu. 
Šī priekšlikuma darbības joma neattiecas arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir 
ieguvuši pastāvīgā iedzīvotāja statusu, ņemot vērā viņu priviliģētāko statusu un 
uzturēšanās atļaujas īpašo veidu.  

II nodaļa. Apvienota pieteikšanās procedūra un apvienota atļauja 

4. pants 

Galvenais noteikums ir vispārējais pienākums izskatīt pieteikumu strādāt un uzturēties 
dalībvalsts teritorijā apvienotā pieteikšanās procedūrā, un, ja atļauja tiek piešķirta, 
izsniegt apvienotu atļauju, kas ļauj tās saņēmējam uzturēties un strādāt.  

5. pants 

Dalībvalstīm ir jāizraugās kompetenta iestāde, kura pieņems pieteikumus un izsniegs 
apvienoto atļauju. Iestāde ir jāizraugās, neskarot pārējo valsts iestāžu lomu un atbildību 
saistībā ar pieteikuma pārbaudi un lēmuma pieņemšanu. Turklāt, ja ir izraudzīta šāda 
iestāde, kurai jāpieņem pieteikumi un jāizsniedz atļaujas, tas netraucē dalībvalstīm 
nozīmēt citas iestādes, kurās trešo valstu valstspiederīgie vai viņu nākamais darba 
devējs var iesniegt pieteikumu (piem., konsulārā pārstāvniecība) un kurās var izsniegt 
šo atļauju.  

6. un 7. pants 

Apvienotai atļaujai ir jāizmanto saskaņotā uzturēšanās atļaujas forma trešo valstu 
valstspiederīgajiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu 
uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. Šī regula ļauj dalībvalstīm vienotās 
formas attiecīgajā laukumā pievienot informāciju par to, vai šai personai ir atļauts 
strādāt. Šis priekšlikums nosaka, ka dalībvalstīm ir jānorāda šī informācija. Šāds 
pienākums attiecas ne vien uz apvienoto atļauju, ko izsniedz uzturēšanās un darba 
nolūkā, bet arī uz visām izsniegtajām uzturēšanās atļaujām neatkarīgi no atļaujas veida 
vai uzturēšanās tiesību pamatojuma (t.i., ģimenes atkalapvienošanās, studijas), ja 
attiecīgajam trešās valsts pilsonim ir atļauta piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum. 
Pastāv vispārējs aizliegums izsniegt jebkādas papildu atļaujas.  

8., 9. un 10. pants 
 
Attiecībā uz procesuālajām garantijām ir noteikts, ka jānorāda iemesli lēmumam 
noraidīt pieteikumu par apvienotu atļauju, lai nepārprotami būtu paskaidrots, kādēļ 
valsts iestādes devušas atteikumu. Tā kā šajā priekšlikumā nav definēti trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanas kritēriji darba nolūkā, nosacījumi un kritēriji, kas var 
kalpot par pamatu pieteikuma par apvienoto atļauju noraidīšanai, ir jānosaka valsts 
tiesību aktos. Viens no kritērijiem ir pienākums ievērot Kopienas priekšrocības 
principu, kā tas jo īpaši ir noteikts 2003. un 2005. gada Pievienošanās aktu attiecīgajos 
noteikumos. Atteikuma gadījumā pieteikuma iesniedzējam jābūt tiesībām izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas jānorāda rakstiskā paziņojumā, ko nosūta pieteikuma 
iesniedzējam. Turklāt procesuālās garantijas ir dalībvalstu pienākums informēt trešo 
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valstu pilsoni vai turpmāko darba devēju par to, kādi dokumenti ir vajadzīgi, lai 
iesniegtu pieteikumu par apvienoto atļauju. Attiecībā uz nodevām, ja dalībvalsts prasa 
pieteikuma iesniedzējam tādas maksāt, tām jābūt samērīgām, un tās var noteikt atkarībā 
no faktiski sniegtā pakalpojuma apmēra. 
 
11. pants 

Šis pants nosaka tiesības ar apvienoto atļauju (atkārtoti) ieceļot dalībvalstī, uzturēties 
tajā un šķērsot to. Šīs tiesības ir būtiskas jo īpaši tām dalībvalstīm, kuras pilnībā 
nepiemēro Šengenas acquis.  

III nodaļa. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi  

12. pants 

Šis pants trešo valstu darba ņēmējiem piešķir tiesības, nosakot jomas, kurās kā 
minimālā prasība ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme ar valsts pilsoņiem, neskarot 
dalībvalstu tiesības pieņemt vai piemērot labvēlīgākus noteikumus. 

Vienlīdzīga attieksme attiecībā uz izglītību un arodmācību attiecas arī uz mācību 
maksu skolās un universitātēs. Tomēr dalībvalstis var ierobežot vienlīdzīgo attieksmi 
attiecībā uz studiju stipendijām.  

Priekšlikums nodrošina vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz diplomu atzīšanu saskaņā ar 
valsts procedūrām. Šis noteikums attiecas arī uz Direktīvas 2005/36/EK noteikumu 
piemērošanu. Tas nozīmē, ka, ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis kvalifikāciju 
citā dalībvalstī, tā ir jāatzīst tādā pat veidā, kā tiek atzīta ES pilsoņu kvalifikācija, un 
trešās valsts valstspiederīgā kvalifikācija, kas iegūta trešā valstī, tiks ņemta vērā, kā 
noteikts jo īpaši minētās direktīvas 3. panta 3. punktā. 

Vienlīdzīga attieksme sociālā nodrošinājuma jomā attiecas uz pabalstiem, kas definēti 
4. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. Padomes 
Regula (EK) Nr. 859/2003 attiecināja Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumus arī uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, bet tikai gadījumos, kad trešās valsts valstspiederīgais 
pārvietojās no vienas dalībvalsts uz citu. Šā priekšlikuma noteikumu par vienlīdzīgu 
attieksmi sociālā nodrošinājuma pabalstu jomā piemēro arī personām, kuras dalībvalstī 
ierodas tieši no trešās valsts.  

Vienlīdzīgu attieksmi nodrošina attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, kas ir 
pieejami sabiedrībai, tostarp valsts un privātiem mājokļiem. Tomēr dalībvalstis var 
noteikt, ka tiesības uz valsts mājokļiem tiek ierobežoti attiecinātas uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri uzturējušies vai kuriem ir tiesības uzturēties attiecīgajā 
dalībvalstī vismaz trīs gadus. Vienlīdzīgā attieksmē tā atbalsta jomā, ko sniedz 
nodarbinātības dienesti, jāizmanto pakalpojumi, kurus sniedz EURES (Eiropas 
Nodarbinātības dienesti). 

Iespējamie vienlīdzīgas attieksmes ierobežojumi  

Dažos gadījumos dalībvalstis var ierobežot tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā 
uz tām personām, kuras jau ir nodarbinātas. Skaidrojums šādam iespējamam 
ierobežojumam ir šāds. Priekšlikuma galvenais mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
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attieksmi pret trešo valstu darba ņēmējiem, kuri dalībvalstī uzturas likumīgi. Tomēr 
jēdziens „trešās valsts darba ņēmējs” ir definēts tā, ka tas aptver visus trešo valstu 
valstspiederīgos, kam ļauts uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā. Tas nozīmētu, ka 
trešo valstu valstspiederīgajiem nav pat jābūt faktiski nodarbinātiem, lai uz viņiem 
attiektos šā priekšlikuma noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi. Šāda trešo valstu darba 
ņēmēju definīcija tika noteikta, lai aptvertu situāciju, pirms persona tiek faktiski 
nodarbināta (diplomu atzīšana, nodarbinātības dienestu sniegtais atbalsts), vai kas seko 
nodarbinātības periodam, pamatojoties uz iepriekšējām iemaksām (bezdarbnieka 
pabalsts). Tomēr pēc definīcijas lielākā daļa tiesību ir jāīsteno nodarbinātības jomā. 
Jebkurā gadījumā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ir cieši saistītas ar trešo valstu 
valstspiederīgo likumīgo uzturēšanos dalībvalstī un saņemto atļauju piekļuvei tās darba 
tirgum, kas ir nostiprināta apvienotajā atļaujā. 

13. pants 

Šis priekšlikums neskar labvēlīgākus noteikumus, kas ir iekļauti Kopienas vai jauktos 
nolīgumos, kas ir noslēgti vai ir jānoslēdz ar trešām valstīm, lai regulētu trešo valstu 
darba ņēmēju juridisko situāciju, piemēram, EEZ līgums vai Asociācijas nolīgums ar 
Turciju. Šim priekšlikumam pievienotā Komisijas dienestu darba dokumenta 
4. pielikumā ir sniegts šo nolīgumu izvērsts saraksts. Šis izņēmums darbojas 
gadījumos, kad attiecīgie noteikumi ir saistīti ar priekšlikuma saturu, un tas attiecas uz 
pašiem nolīgumiem, saskaņā ar tiem pieņemtiem lēmumiem un saistītiem tiesas 
nolēmumiem. Turklāt priekšlikums neskar labvēlīgākus starptautiskos instrumentus, ko 
pieņēmusi Eiropas Padome un ko piemēro trešo valstu darba ņēmējiem, kas ir Eiropas 
Padomes dalībvalstu pilsoņi (1961. gada 18. oktobra Eiropas Sociālā harta, 1996. gada 
grozītā Eiropas Sociālā harta un 1977. gada 24. novembra Eiropas konvencija par 
viesstrādnieku juridisko statusu). Tāpat priekšlikums neskar labvēlīgākus noteikumus, 
kas ir iekļauti starptautiskās konvencijās, kuras aizliedz diskrimināciju valstiskās 
izcelsmes dēļ, piemēram, Starptautiskais pakts par ekonomiskām, sociālām un kultūras 
tiesībām. Šim priekšlikumam pievienotā Komisijas dienestu darba dokumenta 
5. pielikumā ir sniegts šādu līgumu saraksts, norādot to, vai dalībvalstis tos ir 
ratificējušas.  
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2007/0229 (CNS) 

Priekšlikums 

PADOMES DIREKTĪVA 

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 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, 

tā kā: 

1. Lai pakāpeniski izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, Līgumā 
paredzēti pasākumi, kas jāpieņem patvēruma, imigrācijas un trešo valstu 
valstspiederīgo tiesību aizsardzības jomā. 

2. Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobra īpašajā sanāksmē Tamperē 
apliecināja nepieciešamību saskaņot valsts tiesību aktus par trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanas un uzturēšanās noteikumiem. Šajā sakarā tā īpaši 
norādīja, ka Eiropas Savienībai jānodrošina taisnīga attieksme pret trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, un, izmantojot 
vēl spēcīgāku integrācijas politiku, jācenšas piešķirt tiem tiesības un 
pienākumus, kas līdzvērtīgi Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un 
pienākumiem. Eiropadome attiecīgi pieprasīja Padomei steidzami pieņemt 
tiesību aktus, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem. Vajadzība sasniegt 
Tamperē nospraustos mērķus tika atkārtoti apstiprināta Hāgas 2004. gada 4. un 
5. novembra programmā.  

3. Darba tirgum kļūstot globālākam, ES jākļūst pievilcīgākai trešo valstu darba 
ņēmējiem. Tas jāveicina, vienkāršojot administrāciju un atvieglojot piekļuvi 
būtiskai informācijai. Noteikumiem par apvienotu pieteikšanās procedūru, kuras 
rezultātā vienā administratīvā aktā apvieno tiesības, kas ietver uzturēšanās un 
darba atļauju, ir jāveicina atšķirīgo noteikumu, kurus šobrīd piemēro 
dalībvalstīs, vienkāršošana un saskaņošana. Šāda procedūras vienkāršošana jau 
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ir veikta lielākajā daļā dalībvalstu, un procedūra ir kļuvusi efektīvāka 
migrantiem un viņu darba devējiem, tādējādi atvieglojot migrantu uzturēšanās 
un nodarbinātības likumības kontroli. 

4. Lai atļautu pirmo reizi ieceļot dalībvalstu teritorijā, tās var savlaicīgi izsniegt 
apvienotu atļauju vai, ja tās izsniedz šādas atļaujas tikai savā teritorijā, tās var 
izsniegt vīzu. 

5. Jāparedz noteikumu kopums pieteikuma par apvienoto atļauju izskatīšanas 
procedūrai. Šādai procedūrai jābūt efektīvai un kontrolējamai, ņemot vērā 
dalībvalstu pārvaldes iestāžu parasto darba slodzi, kā arī pārredzamai un 
taisnīgai, lai piedāvātu iesaistītajām personām atbilstošu tiesisko noteiktību.  

6. Nosacījumi un kritēriji, kuri var kalpot par pamatu apvienotās atļaujas 
pieteikuma noraidījumam, ir noteikti valsts tiesību aktos, tostarp pienākums 
ievērot Kopienas priekšrocības principu, kā tas jo īpaši ir noteikts 2003. gada 
16. aprīļa un 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās aktu attiecīgajos noteikumos. 

7. Apvienotai atļaujai ir jāizmanto saskaņotā uzturēšanās atļaujas forma atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu 
trešo valstu valstspiederīgajiem1, kas ļauj dalībvalstīm norādīt informāciju, jo 
īpaši ziņas par to, vai šai personai ir atļauts strādāt. Arī nolūkā labāk kontrolēt 
migrāciju dalībvalstīm ne vien apvienotajā atļaujā, bet visās izsniegtajās 
uzturēšanās atļaujās ir jānorāda informācija par atļauju strādāt, neatkarīgi no 
atļaujas veida vai uzturēšanās tiesību pamatojuma, ar kuru attiecīgajam trešās 
valsts valstspiederīgajam ir atļauta uzturēšanās dalībvalsts teritorijā un piekļuve 
šīs dalībvalsts darba tirgum.  

8. Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir derīgs ceļošanas dokuments un 
dalībvalsts, kura pilnībā piemēro Šengenas acquis, izdota apvienotā atļauja, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) 
Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)2 un 
21. pantu Šengenas acquis - konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija 
Šengenas līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, 
Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par 
pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (Šengenas īstenošanas 
konvencija)3, ir tiesīgi ieceļot un brīvi pārvietoties uz laiku līdz trim mēnešiem 
to dalībvalstu teritorijā, kuras pilnībā piemēro Šengenas acquis. 

9. Ja nav horizontālu Kopienas tiesību aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai 
citiem ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu saskaņotu imigrācijas politiku, 
mazinātu atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, un papildinātu esošo acquis 

                                                 
1 OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp. 
2 OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp. 
3 OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp. 
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imigrācijas jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā formā, kas precizē 
politikas jomas, kurās tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret trešo valstu 
darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu. Šādu noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā līdzvērtīgus 
spēles noteikumus, atzīt, ka trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi strādā 
kādā dalībvalstī, dod savu ieguldījumu Eiropas ekonomikā ar darbu un nodokļu 
maksājumiem, kā arī kalpot par garantiju tam, ka tiek mazināta negodīga 
konkurence starp valsts pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kas rodas 
pēdējo iespējamas ekspluatācijas rezultātā. 

10. Visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas un strādā 
dalībvalstīs, jānosaka vismaz vienots tiesību kopums, kas attiecīgajā dalībvalstī 
garantē tiem vienlīdzīgu attieksmi ar valsts pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kāds ir 
atļaujas piešķiršanas sākotnējais mērķis vai pamats. Tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi jomās, kas noteiktas šajā direktīvā, jāpiešķir ne tikai tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt, 
bet arī tiem, kuriem ļauts uzturēties citu nolūku dēļ, un kuriem ir atļauta 
piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum saskaņā ar citiem Kopienas vai 
valsts tiesību aktiem, tostarp trešo valstu darba ņēmēju ģimenes locekļiem, kam 
atļauts uzturēties dalībvalstī saskaņā ar Padomes 2003. gada 22. septembra 
Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos4, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 
Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/114/EK par nosacījumiem 
attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, 
prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā5, kā 
arī pētniekiem, kuriem ļauts uzturēties saskaņā ar Padomes 2005. gada 
12. oktobra Direktīvu 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts 
piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos6. 

11. Uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir ieguvuši kādas dalībvalsts pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu saskaņā ar Padomes 2003. gada 25. novembra 
Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas 
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji7, šī direktīva neattiecas, ņemot vērā viņu 
priviliģētāko statusu un īpašo uzturēšanās atļaujas veidu – EK pastāvīgais 
iedzīvotājs.  

12. Uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā8, ja viņus norīko kādā 
dalībvalstī, kā arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieceļo dalībvalstī 
atbilstīgi saistībām, kas iekļautas starptautiskos nolīgumos, lai atvieglotu 
ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos dažām fizisko personu kategorijām, kas 
saistītas ar tirdzniecību un ieguldījumiem, šī direktīva neattiecas, jo viņus 
neuzskata par šīs dalībvalsts darba tirgus dalībniekiem. 

                                                 
4 OV L 251, 3.10.2003., 12. lpp. 
5 OV L 375, 23.12.2004., 12. lpp. 
6 OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp. 
7 OV L 16, 23.1.2004., 44. lpp. 
8 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp. 
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13. Uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nolūkā veikt sezonālu darbu ir 
atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem 
jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, šī direktīva neattiecas, ņemot vērā viņu 
pagaidu statusu. 

14. Tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi noteiktajās politikas jomās jābūt cieši 
saistītām ar trešo valstu valstspiederīgo likumīgo uzturēšanos dalībvalstī un 
saņemto atļauju piekļuvei tās darba tirgum, kas ir nostiprināta apvienotajā 
atļaujā, norādot tiesības uzturēties un strādāt, kā arī uzturēšanās atļaujās, kuras 
izsniegtas citos nolūkos un kurās ir norādīta informācija par atļauju strādāt. 

15. Profesionālā kvalifikācija, ko trešās valsts pilsonis ir ieguvis citā dalībvalstī, ir 
jāatzīst tādā pat veidā, kā tiek atzīta ES valstspiederīgo kvalifikācija, un trešās 
valsts valstspiederīgā kvalifikācija, kas iegūta trešā valstī, ir jāņem vērā 
atbilstīgi noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu9. 

16. Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā nodrošinājuma jomā. Sociālā nodrošinājuma 
jomas ir definētas Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par 
sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām 
personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā10. Padomes 2003. gada 
14. maija Regula (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un 
Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu 
pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības 
dēļ11, paplašina Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā un atrodas pārrobežu 
situācijā. Šīs direktīvas noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi sociālā 
nodrošinājuma jomā piemēro arī personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts. Tomēr sociālā nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri atrodas pārrobežu situācijā, direktīva nepiešķir 
plašākas tiesības par tām, kas jau ir noteiktas spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos. 

17. Tā kā ierosinātās rīcības mērķus, proti, noteikt apvienotu pieteikšanās procedūru 
nolūkā izsniegt apvienotu atļauju, lai trešo valstu valstspiederīgie varētu strādāt 
dalībvalsts teritorijā, un nodrošināt tiesības trešo valstu darba ņēmējiem, kuri 
likumīgi uzturas dalībvalstī, nevar pietiekami sasniegt dalībvalstu līmenī, un 
rīcības mēroga un seku dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, 
Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai. 

18. Šajā direktīvā tiek ievērotas pamattiesības un Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā atzītie 
principi, un tā ir atbilstīgi jāīsteno.  

                                                 
9 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp. 
10 OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp. 
11 OV L 124, 20.5.2003., 1. lpp. 
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19. Dalībvalstis īsteno šīs direktīvas noteikumus bez diskriminācijas, pamatojoties 
uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām 
īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, 
piederību mazākumtautībai, mantisko stāvokli, izcelšanos, invaliditāti, vecumu 
vai seksuālo orientāciju, jo īpaši saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. jūnija 
Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības12, Padomes 2000. gada 27. novembra 
Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju13. 

20. [Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, 
kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, minētās 
dalībvalstis nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, tā nav tām saistoša un nav 
jāpiemēro.] 

21. Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, 
Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, tā nav tai saistoša un nav 
jāpiemēro, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 

I nodaļa 

Vispārīgi noteikumi 

1. pants 

Mērķis 

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt: 

a) apvienotu pieteikšanās procedūru apvienotas atļaujas izsniegšanai trešo valstu 
valstspiederīgajiem, lai viņi varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, vienkāršojot 
viņu uzņemšanu un atvieglojot viņu statusa kontroli; un 

b) vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī. 

                                                 
12 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp. 
13 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp. 
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2. pants 

Definīcija 

Šajā direktīvā: 

(a) „trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kas nav Eiropas Savienības 
pilsonis Līguma 17. panta 1. punkta izpratnē; 

(b) „trešās valsts darba ņēmējs” ir jebkurš trešās valsts valstspiederīgais, kurš ir 
uzņemts dalībvalsts teritorijā un kuram ir atļauts likumīgi strādāt šajā 
dalībvalstī;  

(c) „apvienota atļauja” ir jebkura dalībvalsts iestāžu izdota atļauja, kura dod tiesības 
trešās valsts valstspiederīgajam likumīgi uzturēties un strādāt tās teritorijā;  

(d) „apvienota pieteikšanās procedūra” ir jebkura procedūra, kuras rezultātā, 
pamatojoties uz vienu pieteikumu par atļaujas izsniegšanu trešās valsts 
valstspiederīgajam, lai viņš varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, 
pieņem lēmumu par apvienotas atļaujas izsniegšanu attiecīgajam trešās valsts 
valstspiederīgajam. 

3. pants 

Darbības joma 

1. Šī direktīva attiecas uz: 

a) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, 
un 

b) trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī. 

2. Šī direktīva neattiecas uz šādiem trešo valstu valstspiederīgajiem: 

a) Eiropas Savienības valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri ir izmantojuši vai izmanto 
savas tiesības brīvi pārvietoties Kopienas teritorijā; 

b) personām, uz kurām attiecas Direktīva 96/71/EK, kamēr viņas ir norīkotas; 

c) personām, kuras ieceļo dalībvalstī atbilstīgi saistībām, kas iekļautas starptautiskos 
nolīgumos, lai atvieglotu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos dažām fizisko personu 
kategorijām, kas saistītas ar tirdzniecību un ieguldījumiem, jo īpaši uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem, līgumdarbiniekiem un diplomētiem praktikantiem, uz kuriem 
attiecas Eiropas Kopienas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību saistības; 

d) personām, kurām nolūkā veikt sezonālu darbu ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā 
uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem jebkurā 12 mēnešu periodā;  

e) personām, kuras ir pieteikušās, lai tās atzītu par bēgļiem, bet vēl nav pieņemts galīgais 
lēmums attiecībā uz viņa iesniegumu; 
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f) personām, kuras uzturas dalībvalstī kā pretendenti uz starptautisku aizsardzību vai 
saskaņā ar pagaidu aizsardzības sistēmām;  

g) personām, kuras ir ieguvušas pastāvīgā iedzīvotāja statusu saskaņā ar 
Direktīvu 2003/109/EK; 

h) personām, kuru izraidīšana atlikta faktiska vai juridiska pamatojuma dēļ.  

II nodaļa 

Apvienota pieteikšanās procedūra un apvienota atļauja 

4. pants 

Apvienota pieteikšanās procedūra 

1. Pieteikumu par uzturēšanos un darbu dalībvalsts teritorijā iesniedz apvienotā 
pieteikšanās procedūrā. 

2. Dalībvalstis izskata pieteikumu un pieņem lēmumu piešķirt, grozīt vai atjaunot 
apvienoto atļauju, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas valsts tiesību 
aktos. Lēmums piešķirt, grozīt vai atjaunot apvienoto atļauju apvieno vienā 
administratīvā aktā tiesības, kas ietver uzturēšanās un darba atļauju. 

5. pants 

Kompetentā iestāde 

1. Dalībvalstis nozīmē iestādi, kas ir kompetenta pieņemt pieteikumu un izsniegt 
apvienoto atļauju.  

2. Izraudzītā iestāde izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par to pēc iespējas ātrāk un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma. 

Izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar pieteikuma izskatīšanas sarežģītību, pirmajā daļā 
minēto termiņu var pagarināt. 

3. Izraudzītā iestāde savu lēmumu pieteikuma iesniedzējam paziņo rakstiski saskaņā ar 
attiecīgos tiesību aktos noteikto paziņošanas kārtību. 

4. Ja pieteikumam pievienotā informācija ir nepietiekama, izraudzītā iestāde informē 
pieteikuma iesniedzēju par vajadzīgo papildu informāciju. Termiņš, kas minēts 2. punktā, 
tiek atlikts uz laiku, kamēr iestāde saņem vajadzīgo papildu informāciju. 
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6. pants 

Apvienotā atļauja 

1. Dalībvalstis izsniedz apvienoto atļauju, izmantojot vienoto formu, kas noteikta Regulā 
(EK) Nr. 1030/2002, un norāda ar darba atļauju saistīto informāciju saskaņā ar minētās 
regulas pielikuma a) daļas 7.5. - 9. punktu. 

2. Dalībvalstis neizsniedz nekādas papildu atļaujas, jo īpaši jebkāda veida darba atļaujas, 
lai apliecinātu, ka ir atļauta piekļuve darba tirgum.  

7. pants 

Citos nolūkos, izņemot darbu izsniegtas uzturēšanās atļaujas 

1. Izsniedzot uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1030/2002, dalībvalstis 
norāda informāciju par atļauju strādāt, neatkarīgi no atļaujas veida. 2. 2. Dalībvalstis 
neizsniedz nekādas papildu atļaujas, jo īpaši jebkāda veida darba atļaujas, lai apliecinātu, 
ka ir atļauta piekļuve darba tirgum. 

8. pants 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi 

1. Rakstiskajā paziņojumā par lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, negroza 
vai neatjauno, atliek vai anulē apvienoto atļauju, norāda iemeslus, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas noteikti valsts vai Kopienas tiesību aktos. 

2. Katru lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, groza vai atjauno, atliek vai 
anulē apvienoto atļauju, var apstrīdēt attiecīgās dalībvalsts tiesās. Rakstiskajā paziņojumā 
norāda iespējamo pārsūdzības kārtību un termiņu.  

9. pants 

Piekļuve informācijai  

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai informētu trešās valsts valstspiederīgo un 
turpmāko darba devēju par visiem dokumentiem, kas tiem nepieciešami pieteikuma 
aizpildīšanai.  

10. pants 

Nodevas 

Dalībvalstis var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzēji samaksā nodevu par pieteikuma 
apstrādi saskaņā ar šo direktīvu. Nodevu apmēram jābūt samērīgam, un to var noteikt 
atkarībā no faktiski sniegtā pakalpojuma apmēra.  
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11. pants 

Apvienotās atļaujas piešķirtās tiesības  

1. Tās derīguma laikā apvienotā atļauja tās turētājam piešķir vismaz šādas tiesības: 

a) ieceļot, atkārtoti ieceļot un uzturēties tās dalībvalsts teritorijā, kura ir izsniegusi 
apvienoto atļauju;  

b) šķērsot citu dalībvalstu teritoriju nolūkā izmantot a) apakšpunktā minētās tiesības; 

c) brīva piekļuve tās dalībvalsts, kura ir izsniegusi apvienoto atļauju, visai teritorijai, 
ievērojot ierobežojumus, kas noteikti valsts tiesību aktos drošības apsvērumu dēļ;  

d) veikt darbības, kas ir atļautas saskaņā ar apvienoto atļauju;  

e) saņemt informāciju par savām tiesībām, kas ir saistītas ar atļauju un piešķirtas ar šo 
direktīvu vai valsts tiesību aktiem. 

III nodaļa 

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi 

12. pants 

1. Trešo valstu darba ņēmēji bauda ar valsts pilsoņiem vienlīdzīgu attieksmi vismaz šādās 
jomās: 

a) darba apstākļi, tostarp atalgojums un atlaišana, kā arī drošība un veselības aizsardzība 
darba vietā;  

b) biedrošanās brīvība, piederība organizācijai un dalība organizācijā, kas pārstāv darba 
ņēmējus vai darba devējus, vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir konkrētu profesiju 
pārstāvji, tostarp šo organizāciju piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts tiesību aktus par 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību; 

c) izglītība un arodmācība; 

d) diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju atzīšana saskaņā ar attiecīgajām 
valsts procedūrām; 

e) sociālā nodrošinājuma jomas, kas noteiktas Padomes 71. gada 14. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. Attiecīgi piemēro 
Padomes Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas 
(EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem 
minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ; 
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f) uzkrāto pensiju izmaksa, pārceļoties uz trešo valsti; 

g) nodokļu priekšrocības; 

h) piekļuve precēm un pakalpojumiem un preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, kas 
pieejami sabiedrībai, tostarp mājokļa ieguves kārtība un atbalsts, ko sniedz 
nodarbinātības dienesti.  

2. Dalībvalstis var ierobežot ar pilsoņiem vienlīdzīgo attieksmi:  

a) pieprasot pierādījumus par pienācīgu valodas prasmi, lai piekļūtu izglītībai un 
apmācībai. Uz piekļuvi universitātei var attiekties īpašu izglītības priekšnoteikumu 
izpilde; 

b) ierobežojot 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās tiesības uz studiju stipendijām; 

c) ierobežojot 1. punkta h) apakšpunktā noteiktās tiesības uz valsts mājokļiem gadījumos, 
ja trešās valsts valstspiederīgais tās teritorijā uzturas vai viņam ir tiesības uzturēties 
vismaz trīs gadus; 

d) ierobežojot 1. punkta a), b) un g) apakšpunktā noteiktās tiesības attiecībā uz tiem trešo 
valstu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti; 

e) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās tiesības, izņemot tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu, attiecībā uz tiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti. 

13. pants 

Labvēlīgāki noteikumi 

1. Šo direktīvu piemēro, neierobežojot labvēlīgākus noteikumus, kas ietverti: 

a) Kopienas tiesību aktos, tostarp divpusējos un daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti 
starp Kopienu vai starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un vienu vai 
vairākām trešām valstīm, no otras puses; 

b) divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti starp vienu vai vairākām 
dalībvalstīm un vienu vai vairākām trešām valstīm. 

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības pieņemt vai saglabāt noteikumus, kas ir 
labvēlīgāki tām personām, uz kurām attiecas direktīva. 
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IV nodaļa 

Nobeiguma noteikumi 

14. pants 

Katra dalībvalsts nodrošina, ka sabiedrībai ir pieejams regulāri precizēts informācijas 
kopums par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt.  

Ziņojumu sniegšana 

15. pants 

1. Regulāri un pirmo reizi ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kas norādīta 16. pantā, 
Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu 
dalībvalstīs un ierosina visus vajadzīgos grozījumus.  

2. Katru gadu un pirmo reizi ne vēlāk kā [viens gads pēc šīs direktīvas 
transponēšanas dienas] gada 1. aprīlī dalībvalstis, izmantojot ar 
Lēmumu 2006/688/EK izveidoto tīklu, paziņo Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm statistikas datus par trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem 
iepriekšējā kalendārā gada laikā ir piešķirta, atjaunota vai atsaukta apvienotā 
atļauja, norādot viņu valsts piederību un nodarbošanos. Tāpat paziņo statistikas 
datus par uzņemtajiem ģimenes locekļiem.  

Transponēšana 

16. pants 

1. Normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības, 
dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais līdz […]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu. 

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāma 
šāda atsauce. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 
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Stāšanās spēkā  

17. pants 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

Adresāti 

18. pants 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

Briselē,  

 Padomes vārdā — 
 priekšsēdētājs 
  


