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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

1) OZADJE PREDLOGA 

110 • Razlogi za predlog in njegovi cilji 

Ta predlog je del prizadevanj EU za razvoj celovite politike priseljevanja. Evropski 
svet iz Tampereja je 15. in 16. oktobra navedel, da mora Evropska unija zagotoviti 
pravično obravnavanje državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju 
držav članic, ter da bi morala biti odločnejša politika glede vključevanja usmerjena k 
temu, da se jim priznajo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi, ki jih imajo 
državljani EU. V Haaškem programu iz novembra 2004 je bilo navedeno, da „bo 
zakonito priseljevanje igralo pomembno vlogo pri spodbujanju na znanju temelječega 
gospodarstva v Evropi in spodbujanju gospodarskega razvoja ter bo tako prispevalo k 
uresničevanju lizbonske strategije“. V Sklepih Evropskega sveta iz decembra 2006 je 
bil sprejet dogovor glede vrste ukrepov, ki jih je treba izvesti, med drugim „v zvezi z 
zakonitim priseljevanjem razviti dobro vodeno migracijsko politiko, ki bo v celoti 
upoštevala nacionalne pristojnosti in hkrati državam članicam omogočila izpolnitev 
sedanjih in prihodnjih potreb na področju delovne sile in prispevala k trajnostnemu 
razvoju vseh držav; treba je zlasti hitro proučiti prihodnje predloge Komisije v okviru 
Načrta politike zakonitega priseljevanja iz decembra 2005“. 

Cilj tega predloga je najti odgovore na te zahteve v skladu z Načrtom politike 
zakonitega priseljevanja, katerega namen je bil določiti pogoje za sprejem za posebne 
kategorije migrantov (visokokvalificirane delavce, sezonske delavce, plačane 
pripravnike, osebje, premeščeno znotraj podjetja) v štirih posebnih zakonodajnih 
predlogih na eni strani, in uvesti splošni okvir za pravičen pristop do vprašanja 
migracije delovne sile, ki temelji na pravicah, na drugi. S tem predlogom naj bi se 
uresničil zadnji cilj z zagotovitvijo pravnega položaja že sprejetih delavcev iz tretjih 
držav v skladu s široko filozofijo lizbonske agende in z uvedbo poenostavitev postopka 
za prosilce. 

Za dosego teh ciljev Komisija predlaga zagotovitev skupnih pravic vsem delavcem iz 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici in še niso upravičeni do statusa 
rezidenta za daljši čas, ter uvedbo enotnega postopka za obravnavanje vlog skupaj z 
enotnim dovoljenjem za prebivanje/delo. To združeno dovoljenje bo ustvarilo 
učinkovite sinergije ter državam članicam omogočilo boljše upravljanje in nadzor 
prisotnosti državljanov tretjih držav na svojih ozemljih za namene zaposlovanja. 

120 • Splošno ozadje 

Od Evropskega sveta v Tampereju oktobra 1999 je Komisija skušala doseči sporazum 
glede skupnih pravil za ekonomsko migracijo, ki je temelj vsake politike priseljevanja. 
Komisija je leta 2001 predlagala direktivo „o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav, ki opravljajo plačane dejavnosti in dejavnosti na podlagi 
samozaposlitve“. Medtem ko so druge institucije EU dale pozitivna mnenja, je bila 
razprava v Svetu omejena na prvo obravnavo besedila, ki je bilo uradno umaknjeno 
leta 2006. 

Ta predlog ne obravnava pogojev za sprejem, ampak se osredotoča na skupne pravice, 
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ki jih je treba priznati delavcem iz tretjih držav, ki že zakonito prebivajo v državi 
članici, in na en postopkovni vidik: enotno dovoljenje, izdano v enotnem postopku 
obravnavanja vlog. 

Trenutno obstaja „vrzel v pravicah“ za delavce iz tretjih držav v primerjavi z državljani 
držav članic. S priznavanjem pravic tem delavcem, povezanih z zaposlovanjem (npr. 
delovni pogoji, vključno s plačo, dostop do poklicnega usposabljanja in bistven 
prejemek socialne varnosti), ki so primerljive s pravicami lastnih državljanov, se 
prizna, da delavci iz tretjih držav s svojim delom in plačevanjem davkov prispevajo k 
evropskemu gospodarstvu. To lahko pomaga tudi zmanjšati nelojalno konkurenco, ki 
izvira iz te vrzeli v pravicah, in tako služi kot zaščitni ukrep za državljane EU, da se jih 
obvaruje pred poceni delovno silo, priseljence pa pred izkoriščanjem. Poleg tega bi 
priznavanje skupnih pravic v pravu Skupnosti ustvarilo enake pogoje znotraj EU za vse 
državljane tretjih držav, ki zakonito delajo, ne glede na državo članico, v kateri bivajo. 

Predlagana poenostavitev postopka, in sicer enotno dovoljenje, izdano v enotnem 
postopku obravnavanja vlog, bi znatno poenostavila upravne zahteve za delavce iz 
tretjih držav in delodajalce po vsej EU. Poleg tega zaradi okrepljene funkcije nadzora 
ta predlog dopolnjuje nedavni predlog Komisije o sankcijah zoper delodajalce 
državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo COM(2007) 249. 

130 • Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog 

Na področju nezakonitega priseljevanja je bilo sprejetih več direktiv, ki zajemajo 
posebne skupine državljanov tretjih držav: Direktiva Sveta 2003/86/ES o pravici do 
združitve družine; Direktiva Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki 
so rezidenti za daljši čas; Direktiva Sveta 2004/114/ES o pogojih za sprejem 
državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega 
usposabljanja ali prostovoljnega dela; Direktiva Sveta 2005/71/ES za olajšanje vstopa 
raziskovalcev v EU. Ta predlog je skladen s temi določbami in jih dopolnjuje, ker služi 
kot horizontalen instrument, ki priznava pravice vsakemu delavcu iz tretje države, ki 
zakonito prebiva v državi članici, ne glede na to, na kateri podlagi je bil sprejet na 
ozemlje države članice in mu je bil odobren dostop do trga dela te države članice. 

Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in 
Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne 
veljajo le na podlagi njihovega državljanstva. Uredba zagotavlja, da ne bo razlikovanja 
v obravnavanju državljanov tretjih držav in državljanov EU v primeru selitve iz ene 
države članice v drugo. Ta predlog dopolnjuje Uredbo in zajema tudi dostop do 
prejemkov socialne varnosti v eni državi članici za delavca, ki je državljan tretje 
države. 

Oblika dovoljenja za prebivanje za državljana tretje države je določena v Uredbi (ES) 
št. 1030/2002, ki državam članicam omogoča, da se v enotni obliki sklicujejo na vse 
ostale informacije, „zlasti ali ima oseba dovoljenje za delo“. Ta predlog izhaja iz te 
uredbe, v kolikor zavezuje države članice, naj v enotni obliki navedejo dovoljenje za 
delo ne glede na pravno podlago za sprejem. 

Komisija bo vzporedno s tem predlogom predložila predlog Direktive o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane 
delavce. Predloga sta bila oblikovana tako, da sta medsebojno usklajena. 
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140 • Usklajenost z drugimi politikami in cilji Unije 

Določbe tega predloga so skladne s cilji lizbonske strategije COM(2005) 24, zlasti, da 
bi EU postala privlačnejše okolje za delo, integriranimi smernicami za rast in delovna 
mesta COM(2005) 141 in Sporočilom Komisije o spodbujanju dostojnega dela za vse 
COM(2006) 249 ter te cilje podpirajo. Zagotavljanje pravnega položaja priseljencev – 
ko so njihove pravice, ki jih imajo kot delavci, jasno določene in priznane – lahko služi 
kot zaščitni ukrep pred izkoriščanjem in tako poveča prispevek državljanov tretjih 
držav h gospodarskemu razvoju in rasti EU ter hkrati varuje državljane EU pred poceni 
delovno silo. Poleg tega v skladu s Sporočilom o demografski prihodnosti Evrope – 
kako spremeniti izziv v priložnost COM(2006) 571 ta predlog prispeva k vključevanju 
priseljencev in njihovih družin ter je del odgovora, ki je potreben, da se evropsko 
gospodarstvo in družba pripravita na pojav staranja. 

Ta predlog, ki vpliva predvsem na pravice, povezane z zaposlovanjem državljanov 
tretjih držav, je skladen s temeljnimi pravicami in spoštuje načela, priznana v Listini o 
temeljnih pravicah, s posebnim poudarkom na členu 12 o svobodi zbiranja in 
združevanja, členu 14 o pravici do izobraževanja, členu 15(3) o enakih delovnih 
pogojih, členu 21(2) o nediskriminaciji, členu 29 o pravici dostopa do služb za 
posredovanje zaposlitev, členu 31 o poštenih in pravičnih delovnih pogojih, členu 34 o 
socialni varnosti in socialni pomoči ter členu 35 o zdravstvenem varstvu in členu 47 o 
pravici do učinkovitega pravnega sredstva in pravičnega sojenja. 

 

2) POSVETOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENA UČINKA 

 • Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 

211 Posvetovalne metode, glavni ciljni sektorji in splošni profil vprašancev 

Javno posvetovanje je bilo izvedeno v okviru Zelene knjige o pristopu EU do urejanja 
ekonomske migracije. Komisija je prejela več kot 130 prispevkov od držav članic, 
drugih institucij EU, socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, tretjih držav, 
akademikov itd. (na voljo na 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm) in javna obravnava je bila 14. junija 2005. 

Dodatna posvetovanja so potekala v okviru seminarjev in delavnic, medtem ko so bile 
države članice posvetovane v okviru odbora Komisije za priseljevanje in azil. V okviru 
zunanje študije, naročene za podporo ocene učinka, so preko vprašalnikov in s 
pogovori potekala nadaljnja posvetovanja z glavnimi zainteresiranimi stranmi. 

212 Povzetek odgovorov in njihovo upoštevanje 

Analiza 130 prispevkov, poslanih med javnim posvetovanjem, je pokazala splošno 
podporo skupni politiki EU na področju ekonomskega priseljevanja, kljub dejstvu, da 
se mnenja o pristopih, ki bi jih bilo treba uporabiti, in o pričakovanem končnem 
rezultatu, precej razhajajo. Pojavili so se nekateri jasni elementi, tj. potreba po skupnih 
pravilih EU, ki urejajo vsaj nekatere ključne kategorije ekonomskih priseljencev in jim 
nudijo privlačne pogoje (tj. visokokvalificiranim delavcem) skupaj z zahtevo za 
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zagotovitev varnega pravnega položaja vsem priseljencem, ki so zakonito zaposleni. 
Zato za razliko od predloga za direktivo iz leta 2001 o ekonomskih migracijah, 
namenjenega splošnemu urejanju pogojev za sprejem – ta predlog določa samo 
poenostavitev postopka in priznava pravice tistim, ki so že sprejeti na ozemlje države 
članice in trg dela.  

Komisija je upoštevala pripombe v zvezi z Načrtom politike zakonitega priseljevanja in 
študijo za oceno učinka. 

 • Zbiranje in uporaba izvedenskih mnenj 

229 Zunanje izvedensko mnenje ni bilo potrebno. 

230 • Ocena učinka 

Obravnavane so bile naslednje možnosti: 

Možnost 1 – neukrepanje 

Možnost 2 – nezakonodajna možnost: komunikacija, usklajevanje in sodelovanje: 
sprejetje nove zakonodaje o pravicah delavcev migrantov na splošno ni predvideno. 
Pravice nekaterih državljanov tretjih držav bodo podrobneje določene v nacionalni 
zakonodaji, na ravni EU pa bodo obravnavane samo v posebnih direktivah (npr. o 
visokokvalificiranih delavcih). Pozornost bo namesto tega namenjena dodatnim in 
podpornim dejavnostim, da se uskladijo zakonodajne prakse držav članic z zbiranjem 
in izmenjavo znanja in informacij.  

Možnost 3a – zakonodajna možnost v obliki direktive, ki se osredotoča na skupne 
značilnosti: ta možnost bi zagotovila enako obravnavanje državljanov tretjih držav, ki 
so že sprejeti na trg dela, na vseh področjih, povezanih z zaposlovanjem, razen socialne 
varnosti, prenosa prispevkov socialne varnosti in pokojnin ter dostopa do javnih 
storitev.  

Možnost 3b – zakonodajna možnost enakega obravnavanja v obliki direktive: ta 
možnost bi zagotovila enako obravnavanje državljanov tretjih držav, ki so že sprejeti 
na trg dela, na vseh področjih, povezanih z zaposlovanjem, vključno s socialno 
varnostjo, prenosom prispevkov socialne varnosti in pokojnin ter dostopom do javnih 
storitev.  

Možnost 4 – dopolnilna zakonodajna možnost v obliki direktive: enoten postopek 
obravnavanja vlog in enotno dovoljenje za prebivanje/delo: direktiva bi se osredotočila 
na enoten postopek obravnavanja vlog, ki poenostavlja postopek za priseljence in javne 
organe, ter enoten dokument, ki omogoča državljanom tretjih držav, da prebivajo in 
delajo v državah članicah. Te določbe bi lahko temeljile na Uredbi št. 1030/2002 o 
enotnem dovoljenju za prebivanje, ki državam članicam že omogoča, da dodajo 
nacionalne pripombe glede dostopa do trga dela. Ta možnost bi lahko obsegala – na 
podlagi pristopa, ki temelji na pravicah – postopkovne zaščitne ukrepe in jamstva v 
zvezi z vlogo za enotno dovoljenje. 

Možnost 5 – celovita zakonodajna možnost v obliki direktive, ki ureja dostop do trga 
dela in zagotavlja tudi enako obravnavanje delavcev iz tretjih držav: direktiva bi 
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uredila dostop delavcev iz tretjih držav do trga dela v državi članici, da se zagotovi 
primerljivo obravnavanje glede dostopa do zaposlovanja in mobilnosti znotraj te 
države članice. Za zagotovitev dostopa do trga dela za državljane tretjih držav je treba 
uskladiti pogoje za dovoljenje za delo (preskus gospodarskih potreb itd.). Ta možnost 
bi nadalje zagotovila enako obravnavanje kot za svoje državljane – na vseh področjih, 
naštetih v možnosti 3b. 

S primerjanjem možnosti in njihovih učinkov ter ob upoštevanju stališč držav članic in 
zainteresiranih strani je najprimernejša možnost kombinacija možnosti 3b in 4, za 
kateri se zdi, da nudita največje možnosti za koristi v praktičnem in političnem smislu. 

231 Komisija je izvedla oceno učinka, navedeno v delovnem programu, poročilo pa je 
dostopno na […]. 

3) PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA 

305 • Povzetek predlaganih ukrepov 

Predlog predvideva enoten postopek obravnavanja vlog za državljane tretjih držav, ki 
želijo vstopiti na ozemlje države članice, da bi opravljali delo. Če se njihova vloga 
odobri, je treba izdati dovoljenje za bivanje in delo z enim samim dejanjem. Za države 
članice obstaja splošna obveznost, da zagotovijo sistem „eno okence“ in „vse na enem 
mestu“ in pri obravnavanju vloge upoštevajo določene zaščitne ukrepe in standarde. 
Poleg tega obstaja splošna prepoved za dodatna dovoljenja (npr. delovno dovoljenje). 
Enoten dokument mora imeti usklajeno obliko obstoječega dovoljenja za prebivanje 
EU za državljane tretjih držav, določeno v Uredbi (ES) št. 1030/2002. Končno, predlog 
zavezuje države članice, da v dovoljenjih za prebivanje, izdanih za druge namene (npr. 
za družinske člane), navedejo, ali je bil državljanu tretje države dovoljen dostop do trga 
dela te države članice. 

Predlog nadalje priznava pravice državljanom tretjih držav, ki zakonito prebivajo na 
ozemlju države članice z opredelitvijo področij, zlasti področij, povezanih z 
zaposlovanjem, na katerih je treba zagotoviti enako obravnavanje v primeru lastnih 
državljanov. Enako obravnavanje, kot velja za svoje državljane, bi se načeloma 
uporabljalo za vse delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo in še nimajo statusa 
rezidenta za daljši čas. 

310 • Pravna podlaga 

Cilj določb te direktive je uvesti poenostavitev postopka (enoten postopek 
obravnavanja vlog in enotno dovoljenje) in zagotoviti pravni položaj delavcev iz tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju države članice, v obliki enakega obravnavanja, 
zato je ustrezna pravna podlaga člen 63(3)(a) Pogodbe ES.  

320 • Načelo subsidiarnosti 

Načelo subsidiarnosti se uporablja, če ta predlog ne spada v izključno pristojnost 
Skupnosti. 

 Države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predloga zaradi naslednjih 
razlogov. 
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323 Če države članice delujejo samostojno, obstaja nevarnost, da se bo ohranilo različno 
obravnavanje državljanov tretjih držav v različnih državah članicah. To lahko povzroči 
izkrivljanje konkurence znotraj enotnega trga in sproži sekundarne selitve državljanov 
tretjih držav v države članice, ki priznavajo več pravic kot ostale. V zvezi s 
predlaganimi poenostavitvami postopka, če države članice, ki še vedno uporabljajo 
vzporedne strukture, s tem nadaljujejo, bodo postopki za pridobitev dovoljenja za 
bivanje in delo ostali dolgotrajni in zamudni za delodajalca in tudi za delavca. 

 Ukrep Skupnosti bo lažje dosegel cilje predloga iz naslednjih razlogov. 

324 Zagotovitev enakega obravnavanja delavcev iz tretjih držav v instrumentu Skupnosti 
na področjih, povezanih z zaposlovanjem, primerljivega z lastnimi državljani, bi 
zmanjšala nelojalno konkurenco med državljani EU in delavci iz tretjih držav ter 
služila kot zaščitni ukrep za državljane EU ter jih ščitila pred poceni delovno silo, 
migrante pa pred izkoriščanjem. Poleg tega bi priznavanje skupnih pravic preko 
enakega obravnavanja v pravu Skupnosti ustvarilo enake pogoje znotraj EU za vse 
državljane tretjih držav, ki zakonito delajo, ne glede na državo članico, v kateri bivajo. 
Predlagana poenostavitev postopka bi zmanjšala upravne zahteve za delavce iz tretjih 
držav in delodajalce po vsej EU. 
 

325 Skupen ukrep bo zagotovil (1) učinkovitejše postopke pri obravnavanju vloge; (2) 
enako obravnavanje na področjih, povezanih z zaposlovanjem, za delavce, sprejete v 
države članice; in (3) boljše vključevanje teh delavcev.  

327 Predlog priznava pravice preko enakega obravnavanja na področjih, povezanih z 
zaposlovanjem, kot minimalno zahtevo. Zato ne posega v pravico držav članic, da 
opredelijo vsebino dejanskih pravic. 

Predlog zagotavlja samo minimalno raven usklajenosti glede predlagane poenostavitve 
postopka. Državam članicam nalaga samo splošno obveznost, da zagotovijo sistem 
„eno okence“ in „vse na enem mestu“, in splošno prepoved izdajanja dodatnih 
dokumentov – kot je delovno dovoljenje – ter ne posega v njihove nacionalne postopke 
pri obravnavanju vloge. Nadalje, oblika izhaja iz že usklajene oblike za dovoljenja za 
prebivanje, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1030/2002. 

 Predlog je zato skladen z načelom subsidiarnosti. 

 • Načelo sorazmernosti 

Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti zaradi naslednjih razlogov. 

331 Način zagotavljanja pravic je enako obravnavanje, poenostavitev postopka pa je samo 
splošna obveznost. 

Na podlagi predzadnjega pododstavka člena 63 Pogodbe ES lahko države članice 
obdržijo ali uvedejo drugačne ukrepe, kot jih določa Direktiva, če so ti združljivi s to 
pogodbo in mednarodnimi sporazumi. 

332  
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 • Izbira instrumentov 

341 Predlagani instrument: direktiva. 

342 Druga sredstva ne bi bila primerna iz naslednjih razlogov. 

Direktiva je ustrezen instrument za te ukrepe: določa minimalne zahteve glede pravic 
in splošne obveznosti za uporabo enotnega postopka obravnavanja vlog za enotno 
dovoljenje, hkrati pa državam članicam omogoča prožnost pri prenosu ukrepov v 
nacionalno zakonodajo in pri izvajanju le-teh v praksi.  

4) PRORAČUNSKE POSLEDICE 

409 Predlog ne vpliva na proračun Skupnosti. 

5) DODATNE INFORMACIJE 

550 • Korelacijska tabela 

Države članice morajo Komisiji predložiti besedilo nacionalnih določb, s katerimi se 
prenese Direktiva, ter korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo. 

70 • Podrobna razlaga predloga 

Poglavje I – Splošne določbe 

Členi 1, 2 in 3 

To poglavje določa namen, opredelitve pojmov in področje uporabe Direktive. Glede 
na horizontalno naravo te direktive in cilj, da se priznajo skupne pravice kot minimalna 
zahteva vsem državljanom tretjih držav, ki zakonito prebivajo in delajo v državi 
članici, se pojem „delavec iz tretje države“ ne nanaša samo na osebe, ki jih je država 
članica sprejela na svoje ozemlje zaradi dela, ampak tudi na tiste, ki so bili prvotno 
sprejeti za druge namene in jim je bil dovoljen dostop do trga dela na podlagi določb 
Skupnosti ali nacionalnih določb (npr. družinski člani, begunci, študentje, 
raziskovalci). V posebnem primeru družinskih članov je treba poudariti, da ta predlog 
ne posega v pogoje za uresničevanje pravice do združitve družine. Vendar v trenutku, 
ko je bil družinski član sprejet v državo članico v skladu z Direktivo Sveta 2003/86/ES 
zanj veljajo določbe te direktive, če ga je mogoče šteti za delavca iz tretje države v 
skladu z določbami te direktive.  

Izjeme od področja uporabe predloga so določene izčrpno. Državljani tretjih držav, ki 
so napoteni delavci v skladu z Direktivo Sveta 1996/71/ES, so izključeni iz področja 
uporabe, saj ne štejejo za del trga dela države članice, v katero so napoteni. Osebje, 
premeščeno znotraj podjetja, ponudniki pogodbenih storitev in diplomirani pripravniki 
na podlagi obveznosti GATS Evropske skupnosti niso vključeni na podlagi istega 
načela. Sezonski delavci tudi niso zajeti s predlogom zaradi posebnosti in začasne 
narave njihovega statusa. Tudi državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta 
za daljši čas, so izključeni iz osebnega področja uporabe predloga, ker imajo bolj 
privilegiran status in posebno vrsto dovoljenja za prebivanje.  



 

SL 9   SL 

Poglavje II – enotni postopek obravnavanja vlog in enotno dovoljenje 

Člen 4 

Osrednja določba je splošna obveznost, da je treba vlogo za delo in prebivanje na 
ozemlju države članice obravnavati v enotnem postopku obravnavanja vlog – in če je 
vloga odobrena – izdati enotno dovoljenje, ki prosilcu omogoča bivanje in delo.  

Člen 5 

Države članice morajo imenovati pristojen organ za sprejem vloge in izdajo enotnega 
dovoljenja. To imenovanje ne posega v vlogo in odgovornosti drugih državnih organov 
glede obravnavanja vloge in odločanja o njej. Poleg tega to imenovanje za sprejem in 
izdajo dovoljenja državam članici ne sme preprečiti imenovanja drugih organov, pri 
katerih lahko državljan tretje države ali njegov bodoči delodajalec predložita vlogo 
(npr. konzulati) in ki lahko izdajo dovoljenje.  

Člena 6 in 7 

Enotno dovoljenje mora imeti usklajeno obliko dovoljenja za prebivanje za državljane 
tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za 
prebivanje za državljane tretjih držav. Ta uredba državam članicam omogoča, da 
dodajo informacije v ustrezni prostor enotne oblike o tem, ali oseba lahko dela ali ne. 
Ta predlog države članice zavezuje, da te informacije navedejo. Takšna obveznost ne 
velja samo za enotno dovoljenje, izdano za namene prebivanja in dela, ampak tudi za 
vsa izdana dovoljenja za prebivanje ne glede na vrsto dovoljenja ali pravni naslov za 
prebivanje (tj. združitev družine, študij), če je bil zadevnemu državljanu tretje države 
odobren dostop do trga dela te države članice. Določena je splošna prepoved za 
izdajanje kakršnih koli dodatnih dovoljenj.  

Členi 8, 9 in 10 
 
Med postopkovnimi jamstvi je določeno, da morajo biti navedeni razlogi za odločitev, 
s katero se zavrne vloga za enotno dovoljenje, da se zagotovi jasna obrazložitev, zakaj 
so državni organi vlogo zavrnili. Ker ta predlog ne opredeljuje meril za sprejem 
državljanov tretjih držav zaradi dela, morajo biti pogoji in merila, na podlagi katerih se 
lahko vloga za enotno dovoljenje zavrne, določeni v nacionalnem pravu. Eno od meril 
je obveznost spoštovanja načela prednostne obravnave v Skupnosti, zlasti kakor je 
navedeno v zadevnih določbah Aktov o pristopu iz let 2003 in 2005. V primeru 
zavrnitve mora imeti prosilec pravico do pravnega sredstva, ki mora biti navedeno v 
uradnem pisnem obvestilu prosilcu. Nadaljnja postopkovna jamstva so obveznost držav 
članic, da obvestijo državljane tretjih držav ali bodoče delodajalce, kateri dokumenti so 
potrebni za vloge za enotno dovoljenje. Poleg tega mora biti višina taks – če države 
članice od prosilca zahtevajo plačilo – sorazmerna in lahko temelji na načelu dejansko 
zagotovljene storitve. 
 
Člen 11 

Ta člen navaja pravice – do (ponovnega) vstopa, bivanja, prehoda – na podlagi 
enotnega dovoljenja. Te pravice so pomembne zlasti v tistih državah članicah, ki 
schengenskega pravnega reda ne uporabljajo v celoti.  
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Poglavje III – pravica do enakega obravnavanja  

Člen 12 

Ta člen priznava pravice delavcem iz tretjih držav z določanjem področij, na katerih je 
treba zagotoviti enako obravnavanje, kot velja za lastne državljane, v obliki minimalnih 
zahtev brez poseganja v pravico držav članic do sprejetja ali ohranitve ugodnejših 
določb. 

Enako obravnavanje glede izobraževanja in poklicnega usposabljanja vključuje šolnine 
za šole in univerze. Vendar lahko države članice omejijo enako obravnavanje glede 
štipendij za študij.  

Predlog zagotavlja enako obravnavanje glede priznavanja diplom v skladu z 
nacionalnimi postopki. Ta določba se nanaša tudi na uporabo določb Direktive 
2005/36/ES. To pomeni, da morajo biti državljanu tretje države, ki je pridobil 
kvalifikacije v drugih državah članicah, te kvalifikacije priznane na enak način kot 
državljanom EU, in kvalifikacije, pridobljene v tretji državi, se upoštevajo, kakor je 
določeno zlasti v členu 3(3) zgoraj navedene direktive. 

Enako obravnavanje glede socialne varnosti zajema prejemke, določene v členu 4 
Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene 
osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti. Uredba Sveta (ES) št. 
859/2003 je razširila določbe Uredbe (EGS) št. 1408/1971 na državljane tretjih držav, 
vendar samo v primerih, ko se je državljan tretje države preselil iz ene države članice v 
drugo. Določbe o enakem obravnavanju v tem predlogu, ki se nanašajo na prejemke za 
socialno varnost, se neposredno uporabljajo tudi za osebe, ki pridejo v državo članico 
neposredno iz tretje države.  

Enako obravnavanje je zagotovljeno glede dostopa do blaga in storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s socialnimi in zasebnimi stanovanji. Vendar lahko države članice 
omejijo to pravico glede socialnih stanovanj na državljane tretjih držav, ki bivajo ali 
imajo pravico do bivanja v zadevni državi članici za obdobje najmanj treh let. Enako 
obravnavanje glede pomoči, ki jo nudijo službe za zaposlovanje, mora vključevati 
storitve, zagotovljene preko EURES (Evropskih služb za zaposlovanje). 

Možne omejitve enakega obravnavanja. 

Države članice lahko v nekaterih primerih omejijo pravico do enakega obravnavanja na 
osebe, ki so dejansko zaposlene. Razlaga te možne omejitve je naslednja. Glavni 
namen je zagotoviti enako obravnavanje delavcev iz tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo. Vendar je pojem „delavec iz tretje države“ opredeljen na način, ki vključuje 
vse državljane tretjih držav, ki so bili sprejeti na ozemlje države članice in jim je bilo 
dovoljeno opravljanje dela na tem ozemlju. To pomeni, da ni potrebno, da so državljani 
tretjih držav v dejanskem delovnem razmerju, da zanje veljajo določbe enakega 
obravnavanja iz tega predloga. Namen takšne opredelitve delavcev iz tretjih držav je 
zajeti primere pred dejansko zaposlitvijo (priznanje diplom, pomoč služb za 
zaposlovanje) ali primere po zaposlitvi na podlagi predhodnih prispevkov (nadomestilo 
za brezposelnost). Kljub temu je treba večino pravic načeloma uresničevati v okviru 
zaposlitve. V vsakem primeru je pravica do enakega obravnavanja strogo povezana z 
zakonitim prebivanjem državljana tretje države in dovoljenim dostopom do trga dela v 
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državi članici, kar je navedeno v enotnem dovoljenju. 

Člen 13 

Predlog ne posega v ugodnejše določbe v Skupnosti ali mešane sporazume, ki so bili 
ali bodo sklenjeni s tretjimi državami za ureditev pravnega položaja delavcev iz tretjih 
držav, kot je Sporazum EGP ali Sporazum o pridružitvi s Turčijo. Priloga 4 Delovnega 
dokumenta služb Komisije skupaj s tem predlogom zagotavlja izčrpen seznam teh 
sporazumov. Ta izključitev velja, ko so zadevne določbe povezane z vsebino predloga, 
in zadeva same sporazume, odločitve, sprejete na njihovi podlagi, in povezane sodne 
odločbe. Nadalje, predlog tudi ne posega v ugodnejše mednarodne instrumente Sveta 
Evrope, ki veljajo za delavce iz tretjih držav, ki so državljani držav članic Sveta Evrope 
(Evropska socialna listina iz 18. oktobra 1961, spremenjena Evropska socialna listina 
iz leta 1996 in Evropska konvencija o pravnem statusu delavcev migrantov iz 24. 
novembra 1977). Poleg tega predlog ne sme posegati v ugodnejše določbe 
mednarodnih konvencij, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi narodnosti, kot je 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Priloga 5 Delovnega 
dokumenta služb Komisije, spremljevalnega dokumenta tega predloga, zagotavlja 
seznam takšnih pogodb z navedbo, ali so jih ratificirale vse države članice.  
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2007/0229 (CNS) 

Predlog 

DIREKTIVA SVETA 

o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih 
držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice 

ter 
o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici 

SVET EVROPSKE UNIJE JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(a) 
Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij, 

ob upoštevanju naslednjega: 

1. Za postopno vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice, Pogodba 
določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti na področjih azila, priseljevanja in varstva 
pravic državljanov tretjih držav. 

2. Evropski svet je na posebnem sestanku v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 
potrdil potrebo po uskladitvi nacionalne zakonodaje o pogojih za sprejem in 
prebivanje državljanov tretjih držav. S tem v zvezi je zlasti navedel, da bi 
morala Evropska unija zagotoviti pošteno obravnavanje državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, in da bi moral biti cilj 
odločnejše politike vključevanja tem ljudem zagotoviti pravice in obveznosti, ki 
bi bile primerljive s pravicami in obveznostmi državljanov Evropske unije. 
Evropski svet je v skladu s tem zaprosil Svet, naj hitro sprejme pravne 
instrumente na podlagi predlogov Komisije. Potreba po doseganju ciljev, 
opredeljenih v Tampereju, je bila potrjena v Haaškem programu z dne 4. in 5. 
novembra 2004.  

3. Na vedno bolj globalnem trgu dela mora EU postati bolj privlačna, da bi 
pritegnila delavce iz tretjih držav. To se omogoči z upravno poenostavitvijo in 
omogočanjem dostopa do zadevnih informacij. Določbe za enoten postopek 
obravnavanja vlog, s katerim je mogoče pridobiti kombiniran pravni naslov, ki 
zajema dovoljenje za prebivanje in delo, z enim samim upravnim dejanjem, 
morajo prispevati k poenostavitvi in uskladitvi različnih pravil, ki so trenutno 
veljavna v državah članicah. Takšno poenostavitev postopka je večina držav 
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članic že uvedla in prispevala je k učinkovitejšemu postopku za migrante in tudi 
njihove delodajalce ter omogočila lažji nadzor zakonitosti njihovega prebivanja 
in zaposlitve. 

4. Za dovolitev prvega vstopa na svoje ozemlje, morajo države članice imeti 
možnost pravočasno izdati enotno dovoljenje ali, če izdajajo takšna dovoljenja 
izključno na svojem ozemlju, vizum. 

5. Določena mora biti vrsta pravil, ki urejajo postopek obravnavanja vlog za 
enotno dovoljenje. Ti postopki morajo biti učinkoviti in obvladljivi ob 
upoštevanju normalne delovne obremenitve upravnih organov držav članic kot 
tudi pregledni in pošteni, da lahko osebam zagotovijo ustrezno pravno varnost.  

6. Pogoji in merila, na podlagi katerih se lahko vloga za enotno dovoljenje zavrne, 
so določeni v nacionalnem pravu, vključno z obveznostjo spoštovanja načela 
prednostne obravnave v Skupnosti, kakor je navedeno zlasti v zadevnih 
določbah Aktov o pristopu z dne 16. aprila 2003 in 25. aprila 2005. 

7. Enotno dovoljenje mora biti v usklajeni obliki dovoljenja za prebivanje v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za 
državljane tretjih držav1, ki državam članicam omogoča vnos podatkov, zlasti ali 
ima oseba dovoljenje za delo. Države članice morajo navesti – tudi zaradi 
boljšega nadzora migracij – ne samo v enotnem dovoljenju, ampak tudi v vseh 
izdanih dovoljenjih za prebivanje podatke v zvezi z dovoljenjem za delo ne 
glede na vrsto dovoljenja ali pravni naslov za prebivanje, na podlagi katerega je 
bil državljan tretje države sprejet na ozemlje države članice in mu je bil odobren 
dostop do trga dela te države članice.  

8. Državljanom tretjih držav, ki imajo veljavno potno listino in enotno dovoljenje, 
izdano v državi članici, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, morata biti 
omogočena vstop na ozemlje države članice, ki v celoti uporablja schengenski 
pravni red, in svobodno gibanje na tem ozemlju za obdobje do treh mesecev v 
skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja 
(Zakonik o schengenskih mejah)2 in členom 21 schengenskega pravnega reda – 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med 
vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in 
Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (Konvencija o 
izvajanju schengenskega sporazuma)3. 

9. Brez horizontalne zakonodaje Skupnosti se pravice državljanov tretjih držav 
razlikujejo glede na državo članico, v kateri delajo, in glede na njihovo 
državljanstvo. Nimajo enakih pravic kot državljani države članice ali drugi 
državljani EU. Da se zagotovi nadaljnji razvoj skladne politike na področju 
priseljevanja, zmanjša vrzel v pravicah med državljani EU in državljani tretjih 
držav, ki zakonito delajo, ter dopolni obstoječi pravni red na področju 

                                                 
1 UL L 157, 15.6.2002, str. 1. 
2 UL L 105, 13.4.2006, str. 1. 
3 UL L 239, 22.9.2000, str. 19. 
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priseljevanja, je treba določiti vrsto pravic, zlasti z navedbo področij politike, na 
katerih je delavcem iz tretjih držav, ki so zakonito vstopili v državo članico, 
vendar še niso rezidenti za daljši čas, zagotovljeno enako obravnavanje, kot 
velja za lastne državljane. Takšne določbe so namenjene vzpostavitvi enakih 
pogojev znotraj EU, da se prizna, da državljani tretjih držav, ki zakonito delajo v 
državi članici, s svojim delom in plačevanjem davkov prispevajo k evropskemu 
gospodarstvu, ter služijo kot zaščitni ukrepi za zmanjšanje nelojalne konkurence 
med lastnimi državljani in državljani tretjih držav, ki lahko nastane zaradi 
izkoriščanja slednjih. 

10. Vsi državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo in delajo v državah članicah, 
morajo uživati najmanj enake skupne pravice v obliki enakega obravnavanja kot 
državljani zadevne države članice gostiteljice ne glede na prvotni namen ali 
podlago za sprejem. Pravica do enakega obravnavanja na področjih, ki jih 
določa ta direktiva, mora biti priznana ne samo tistim državljanom tretjih držav, 
ki jih je država članica sprejela na svoje ozemlje zaradi dela, ampak tudi tistim, 
ki so bili sprejeti zaradi drugih namenov ter jim je bil dovoljen dostop do trga 
dela te države članice v skladu z drugimi predpisi Skupnosti ali nacionalno 
zakonodajo, vključno z družinskimi člani delavca iz tretje države, ki jih država 
članica sprejme v skladu z Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 
2003 o pravici do združitve družine4, državljani tretjih držav, ki so sprejeti na 
ozemlje na podlagi Direktive Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o 
pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav 
učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela5 in raziskovalci, 
sprejetimi v skladu z Direktivo Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 
o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene 
znanstvenega raziskovanja6. 

11. Državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas v skladu z 
Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov 
tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas7, niso zajeti s to direktivo zaradi 
njihovega bolj privilegiranega položaja in posebne vrste dovoljenja za 
prebivanje „rezident ES za daljši čas“.  

12. Državljani tretjih držav, katerih položaj ureja Direktiva 96/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev8, če so napoteni v državo članico, in državljani tretjih 
držav, ki vstopijo v državo članico na podlagi zavez iz mednarodnega 
sporazuma, ki omogoča vstop in začasno bivanje določenih kategorij fizičnih 
oseb zaradi trgovine ali naložb, ne smejo biti zajeti s to direktivo in ne štejejo za 
del trga dela v zadevni državi članici. 

                                                 
4 UL L 251, 3.10.2003, str. 12. 
5 UL L 375, 23.12.2004, str. 12. 
6 UL L 289, 3.11.2005, str. 15. 
7 UL L 16, 23.1.2004, str. 44. 
8 UL L 18, 21.1.1997, str. 1. 
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13. Državljani tretjih držav, ki so bili sprejeti na ozemlje države članice za obdobje, 
ki ni daljše od 6 mesecev v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju zaradi 
sezonskega dela, ne bodo zajeti z Direktivo zaradi njihovega začasnega statusa. 

14. Pravica do enakega obravnavanja na navedenih področjih politike mora biti 
strogo povezana z zakonitim prebivanjem državljana tretje države in odobrenim 
dostopom do trga dela v državi članici, kar je navedeno v enotnem dovoljenju, 
ki zajema dovoljenje za prebivanje in delo, ter v dovoljenjih za prebivanje, 
izdanih za druge namene, ki vsebujejo informacije glede dovoljenja za delo. 

15. Poklicne kvalifikacije, ki jih je državljan tretje države pridobil v drugi državi 
članici, morajo biti priznane na enak način kot državljanom Unije, kvalifikacije, 
pridobljene v tretjih državi, pa morajo biti upoštevane v skladu z določbami 
Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 
o priznavanju poklicnih kvalifikacij9. 

16. Državljani tretjih držav, ki delajo na ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/1971 z dne 14. junija 
1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene 
osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti10. Uredba Sveta 
(ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 
1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere 
navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva11, razširja 
določbe Uredbe (EGS) št. 1408/1971 na državljane tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v Evropski uniji in so v čezmejnem položaju. Določbe o enakem 
obravnavanju glede socialne varnosti v tej direktivi se uporabljajo tudi za osebe, 
ki pridejo v državo članico neposredno iz tretje države. Kljub temu pa Direktiva 
ne sme priznavati več pravic, kot jih že zagotavlja obstoječa zakonodaja 
Skupnosti na področju socialne varnosti za državljane tretjih držav, ki imajo 
čezmejne elemente med državami članicami. 

17. Ker države članice ciljev predlaganega ukrepa, in sicer določiti enoten postopek 
obravnavanja vlog za izdajanje enotnega dovoljenja za državljane tretjih držav, 
da lahko delajo na ozemlju države članice, in zagotoviti pravice delavcem iz 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, ne morejo zadovoljivo 
doseči in jih je zato zaradi obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je 
določeno v tem členu, ta direktiva ne presega okvirov tega, kar je potrebno za 
uresničitev teh ciljev. 

18. Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah in Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter jo je treba ustrezno izvajati.  

                                                 
9 UL L 255, 30.9.2005, str. 22. 
10 UL L 149, 5.7.1971, str. 2. 
11 UL L 124, 20.5.2003, str. 1. 
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19. Države članice morajo uveljaviti določbe te direktive brez diskriminacije glede 
na spol, raso, barvo, etnično ali družbeno poreklo, genetske značilnosti, jezik, 
vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, 
lastnino, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, zlasti v skladu z 
Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost12 in Direktivo Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu13. 

20. [V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, 
ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, in brez poseganja v člen 4 tega protokola navedeni državi članici ne 
sodelujeta pri sprejetju te direktive, ki zato zanju ni zavezujoča niti se zanju ne 
uporablja.] 

21. V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje 
pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča niti se zanjo ne uporablja – 

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO: 

Poglavje I 

Splošne določbe 

Člen 1 

Namen 

Namen te direktive je določiti: 

(a) enoten postopek obravnavanja vlog za izdajanje enotnega dovoljenja za državljane 
tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice, da se poenostavi 
njihov sprejem in olajša nadzor nad njihovim statusom ter; 

(b) skupne pravice za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici. 

                                                 
12 UL L 180, 19.7.2000, str. 22. 
13 UL L 303, 2.12.2000, str. 16. 
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Člen 2 

Opredelitev pojmov 

Za namene te direktive: 

(a) „državljan tretje države“ pomeni katero koli osebo, ki ni državljan Unije v 
smislu člena 17(1) Pogodbe; 

(b) „delavec iz tretje države“ pomeni vsakega državljana tretje države, ki je bil 
sprejet na ozemlje države članice in lahko zakonito dela v tej državi članici.  

(c) „enotno dovoljenje“ pomeni vsako dovoljenje, ki ga izdajo organi države članice 
in državljanom tretjih držav dovoljuje zakonito prebivanje in delo na njenem 
ozemlju;  

(d) „enoten postopek obravnavanja vlog“ pomeni vsak postopek, v skladu s katerim 
se na podlagi ene vloge za odobritev prebivanja in dela državljanu tretje države 
na ozemlju države članice izda enotno dovoljenje za tega državljana tretje 
države. 

Člen 3 

Področje uporabe 

1. Ta direktiva velja: 

a) za državljane tretjih držav, ki želijo prebivati in delati na ozemlju države članice, in 

b) delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici. 

2. Ta direktiva ne velja za državljane tretjih držav: 

(a) ki so družinski člani državljanov Unije in so uveljavili ali uveljavljajo svojo pravico 
do prostega gibanja znotraj Skupnosti; 

(b) ki so zajeti z Direktivo 96/71/ES, dokler so napoteni; 

(c) ki vstopijo v državo članico v skladu z zavezami iz mednarodnega sporazuma, ki 
omogočajo vstop in začasno bivanje določenim kategorijam fizičnih oseb zaradi trgovine 
in naložb, zlasti osebju, premeščenemu znotraj podjetja, ponudnikom pogodbenih 
storitev in diplomiranim pripravnikom na podlagi obveznosti GATS Evropske skupnosti; 

(d) ki so bili sprejeti na ozemlje države članice za obdobje, ki ni daljše od šestih mesecev 
v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju, zaradi sezonskega dela;  

(e) ki so zaprosili za priznanje statusa begunca in o vlogi še ni bilo dokončno odločeno; 

(f) ki bivajo v državi članici kot prosilci za mednarodno zaščito ali na podlagi programov 
začasne zaščite;  
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(g) ki so pridobili status rezidenta za daljši čas v skladu z Direktivo 2003/109/ES; 

(h) katerih izgon je bil odložen zaradi dejanskih ali pravnih razlogov.  

Poglavje II 

Enoten postopek obravnavanja vlog za enotno dovoljenje 

Člen 4 

Enoten postopek obravnavanja vlog 

1. Vloga za prebivanje in delo na ozemlju države članice se predloži v enotnem postopku 
obravnavanja vlog. 

2. Države članice obravnavajo vlogo in sprejmejo odločitev, s katero odobrijo, 
spremenijo ali podaljšajo enotno dovoljenje, če prosilec izpolnjuje zahteve, določene v 
nacionalnem pravu. Odločitev o odobritvi, spremembi ali podaljšanju enotnega 
dovoljenja pomeni en kombiniran pravni naslov, ki zajema dovoljenje za prebivanje in 
delo v okviru enega upravnega dejanja. 

Člen 5 

Pristojni organ  

1. Države članice imenujejo organ, pristojen za sprejemanje vlog in izdajanje enotnega 
dovoljenja.  

2. Imenovani organ obravnava vlogo in čim prej sprejme odločitev o vlogi, v vsakem 
primeru pa ne pozneje kot v treh mesecih od datuma predložitve vloge. 

V izjemnih okoliščinah, povezanih s težavnostjo obravnavanja vloge, se rok, naveden v 
prvem pododstavku, lahko podaljša. 

3. Imenovani organ pisno obvesti prosilca o odločitvi v skladu s postopki uradnega 
obveščanja, določenimi v zadevni zakonodaji. 

4. Če so informacije, priložene k vlogi neustrezne, imenovani organ obvesti prosilca o 
dodatnih informacijah, ki jih je treba posredovati. Rok iz odstavka 2 se prekine, dokler 
organi ne prejmejo zahtevanih dodatnih informacij. 

Člen 6 

Enotno dovoljenje 

1. Države članice pri izdaji enotnega dovoljenja uporabijo enotno obliko, kakor je 
določena v Uredbi (ES) št. 1030/2002, in navedejo informacije v zvezi z dovoljenjem za 
delo v skladu s Prilogo a, 7.5–9, k tej uredbi. 
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2. Države članice ne izdajo nobenih dodatnih dovoljenj, zlasti delovnih dovoljenj, kot 
dokaz za odobren dostop do trga dela.  

Člen 7 

Dovoljenja za prebivanje, ki niso izdana zaradi dela 

1. Pri izdajanju dovoljenj za prebivanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1030/2002 države 
članice navedejo informacije glede dovoljenja za delo ne glede na vrsto dovoljenja. 2. 
Države članice ne izdajo nobenih dodatnih dovoljenj, zlasti delovnih dovoljenj, kot dokaz 
za odobren dostop do trga dela. 

Člen 8 

Pravna sredstva 

1. Uradno pisno obvestilo o odločitvi, s katero se vloga zavrne ali enotno dovoljenje ne 
odobri, spremeni ali podaljša, prekliče ali odvzame na podlagi meril, določenih v 
nacionalnem pravu ali pravu Skupnosti, se obrazloži. 

2. Vsako odločitev, s katero se vloga zavrne ali enotno dovoljenje zavrne, spremeni ali 
obnovi, prekliče ali odvzame, je mogoče izpodbijati na sodiščih zadevne države članice. 
V pisnem uradnem obvestilu se navedejo možni postopke sodnega varstva, ki so na 
voljo, in rok za ukrepanje.  

Člen 9 

Dostop do informacij  

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za obveščanje državljanov tretjih držav in 
bodočega delodajalca o dokumentaciji, potrebni za popolnost vloge.  

Člen 10 

Takse 

Države članic lahko od prosilcev zahtevajo plačilo taks za obravnavanje vlog v skladu s 
to direktivo. Višina taks mora biti sorazmerna in lahko temelji na načelu dejansko 
zagotovljene storitve.  

Člen 11 

Pravice na podlagi enotnega dovoljenja  

1. Med obdobjem njegove veljavnosti, je imetnik enotnega dovoljenja upravičen najmanj 
do: 

(a) vstopa, ponovnega vstopa in bivanja na ozemlju države članice, ki izda enotno 
dovoljenje;  
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(b) prehoda preko drugih držav članic, da bi uresničil pravice iz točke (a); 

(c) prostega dostopa do celotnega ozemlja države članice, ki izda enotno dovoljenje, v 
mejah, določenih v nacionalni zakonodaji zaradi varnosti;  

(d) opravljanja dejavnosti, dovoljenih v enotnem dovoljenju;  

(b) obveščenosti glede svojih pravic, povezanih z dovoljenjem, ki jih priznava ta 
direktiva ali nacionalna zakonodaja. 

Poglavje III 

Pravica do enakega obravnavanja 

Člen 12 

1. Delavci iz tretjih držav so upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani, zlasti 
glede: 

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo in odpovedjo, ter tudi glede zdravja in varnosti na 
delovnem mestu;  

(b) svobode združevanja in pripadnosti ter članstva v organizaciji, ki zastopa delavce ali 
delodajalce ali v kateri koli organizaciji, katere člani opravljajo poseben poklic, vključno 
s koristmi, ki jih zagotavljajo te organizacije, ne da bi s tem posegali v nacionalne 
predpise o javnem redu in javni varnosti; 

(c) izobraževanja in poklicnega usposabljanja; 

(d) priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi postopki; 

(e) področij socialne varnosti, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) 1408/71 z dne 
14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene 
osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti. Uredba Sveta (ES) št. 
859/2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe o njenem izvajanju 
(EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na 
podlagi njihovega državljanstva, se ustrezno uporablja; 

(f) plačil za pridobljeno pokojnino v primeru selitve v tretjo državo; 

(g) davčnih ugodnosti; 

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s postopki za pridobitev stanovanj in pomočjo, ki jo nudijo službe za 
zaposlovanje.  

2. Države članice lahko omejijo enako obravnavanje kot velja za državljane:  



 

SL 21   SL 

(a) z zahtevanjem dokazila o ustreznem znanju jezika za dostop do izobraževanja in 
usposabljanja. Za dostop do univerze se lahko zahteva izpolnitev posebnih predpogojev 
glede izobraževanja; 

(b) z omejevanjem pravic, priznanih v odstavku 1(c) glede štipendij za študij; 

(c) z omejevanjem pravic, priznanih v odstavku 1(h) glede javnih stanovanj v primerih, 
ko je državljan tretje države bival ali ima pravico do bivanja na ozemlju te države 
najmanj tri leta; 

(d) z omejevanjem pravic, priznanih v odstavkih 1(a), (b) in (g), na tiste delavce iz tretjih 
držav, ki so v delovnem razmerju; 

(e) z omejevanjem pravic, priznanih v odstavku 1(e), delavcem iz tretjih držav, ki so v 
delovnem razmerju, razen za nadomestila za brezposelnost. 

Člen 13 

Ugodnejše določbe 

1. Ta direktiva se uporablja brez poseganja v ugodnejše določbe: 

(a) zakonodaje Skupnosti, vključno z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi, 
sklenjenimi med Skupnostjo ali Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani 
ter eno ali več tretjimi državami na drugi; 

(b) dvostranskih ali večstranskih sporazumov med eno ali več državami članicami ter eno 
ali več tretjimi državami. 

2. Ta direktiva ne posega v pravico držav članic, da sprejmejo ali ohranijo določbe, ki so 
ugodnejše za osebe, za katere velja. 

Poglavje IV 

Končne določbe 

Člen 14 

Vsaka država članica zagotovi, da so splošni javnosti na voljo redno posodobljene 
informacije glede pogojev vstopa državljanov tretjih držav na njeno ozemlje zaradi dela 
in bivanja na tem ozemlju.  
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Poročanje 

Člen 15 

1. Komisija v rednih časovnih presledkih in prvič najpozneje v treh letih po 
datumu iz člena 16 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te 
direktive v državah članicah in predlaga kakršne koli potrebne spremembe.  

2. Države članice vsako leto in prvič najpozneje do 1. aprila [eno leto po datumu 
prenosa te direktive] Komisiji in drugim državam članicam preko omrežja, 
vzpostavljenega z Odločbo 2006/688/ES, sporočijo statistične podatke o številu 
državljanov tretjih držav, ki jim je bilo v prejšnjem koledarskem letu enotno 
dovoljenje odobreno, podaljšano ali odvzeto, z navedbo njihovega državljanstva 
in poklica. Sporočijo se tudi statistični podatki o sprejetih družinskih članih.  

Prenos 

Člen 16 

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do ……. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo. 

Ko države članice sprejmejo te ukrepe, se sklicujejo na to direktivo ali pa ta sklic 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 

2. Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki 
jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva. 

Začetek veljavnosti  

Člen 17 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
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Naslovniki 

Člen 15 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

V Bruslju,  

 Za Svet 
 Predsednik 
  


