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ĪSS PAMATOJUMS

Pašreizējais direktīvas priekšlikums ir daļa no Eiropas Savienības centieniem izstrādāt 
visaptverošu politiku migrācijas jomā, un tas ir pamatpriekšlikums, kurš attiecas uz trešo 
valstu pilsoņiem un kuram divkāršs mērķis:

a) izstrādāt vienotu uzturēšanās un darba atļaujas dalībvalstī pieprasījuma procedūru ;

b) nodrošināt to trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā, vienotu 
minimālo tiesību kopumu, pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi ar darba ņēmējiem no 
dalībvalstīm. 

Par šo priekšlikumu jau notika debates Padomē un par to tika pieņemta Eiropas Parlamenta 
rezolūcija (P.Gaubert un R. Jeleva 2008. gada 20. novembra ziņojums) saskaņā ar 
konsultāciju procedūru atbilstīgi bijušajam Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam (EKL). 
Jaunā likumdošanas procedūra (parastā likumdošanas procedūra), ko saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) piemēro šim priekšlikumam, pamato jaunas Eiropas 
Parlamenta rezolūcijas izstrādi.

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka šajā ziņojumā ir jāietver tikai tie jautājumi, kuri ir 
ekskluzīvā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) kompetencē, t. i., 9., 12., 15. un 
16. apsvērums, 2. panta b) punkts, 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts, 12. pants (izņemot 
pirmās rindkopas ievadfrāzi) un 13. pants, ja vien atzinuma sagatavotājs vai cits šo komiteju 
pārstāvošs deputāts nenolemj iesniegt grozījumus Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejai par šā priekšlikuma aspektiem, kuri nav EMPL komitejas ekskluzīvā kompetencē.

Šis priekšlikums ir daļa no likumdošanas iniciatīvu kopuma, ko Komisija izsludināja 
2007. gadā. Šim dokumentam būtu jābūt pamatdirektīvai un minimālajam kopējam 
standartam, ko piemēro specifiskākām direktīvām imigrācijas jomā, kuras ir ietvertas šajā 
kopumā (sankcijas pret darba devējiem, kas nelegāli nodarbina darba ņēmējus; augsti 
kvalificēti strādājošie, algoti praktikanti un uzņēmuma iekšienē pārceltiem darbiniekiem).

Būtu loģiski, ja debates par šo kopumu būtu sākušās ar šā pamatpriekšlikuma apspriešanu un, 
pamatojoties uz vienošanos par šo priekšlikumu, notiktu debates par konkrētiem 
priekšlikumiem. Diemžēl tā nenotika, un Eiropas Savienība jau ir pieņēmusi direktīvas par 
sankcijām pret darba devējiem (Direktīva 2009/52/EK) un par augsti kvalificētiem darba 
ņēmējiem (Direktīva 2009/50/EK). Šīs loģikas neievērošana mums liek turpmāk strādāt, 
pamatojoties uz notikušu faktu, analizējot ES strādājošo trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
saistībā ar šo priekšlikumu, ir jāņem vērā, kādas tiesības jau bauda augsti kvalificēti darba 
ņēmēji, lai nepieļautu pretrunas un panāktu minimālu saskaņotību un konsekvenci starp šiem 
abiem dokumentiem.  Tādēļ ir jāņem vērā tiesības, ko Eiropas Savienība jau piešķir darba 
ņēmējiem, kuri ir pastāvīgie iedzīvotāji (Direktīva 2003/109/EK), trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir uzņemti studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, 
nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā (Direktīva 2004/114/EK), vai trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir uzņemti zinātniskās pētniecības nolūkā (Direktīva 2005/71/EK).

Galvenā problēma direktīvas priekšlikumā ir tā, ka mums paziņotos pamata tiesību aktus un to 
horizontālo raksturu ierobežo izņēmumi no piemērošanas jomas un atkāpes attiecībā uz 
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noteiktām grupām. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis jautājums negatīvi ietekmē šīs 
direktīvas pamatmērķi nodrošināt vienlīdzīgas attieksmes ar Kopienas pilsoņiem garantijas 
sociālajā un ekonomiskajā, kā arī darba jomā visiem darba ņēmējiem no trešām valstīm, kas 
Eiropas Savienībā strādā likumīgi.

Šāda vienlīdzība ir nepieciešama vienkārša sociālā taisnīguma un godīguma dēļ un nolūkā 
atzīt ieguldījumu, ko viesstrādnieki ar savu darbu, kā arī nodokļiem un sociālās 
apdrošināšanas iemaksām sniedz Eiropas Savienībai. Tāpat tas palīdzēs ierobežot negodīgu 
konkurenci, apgrūtināt nelegāla darba praksi un kavēt darba ņēmēju no trešām valstīm 
ekspluatāciju un sociālo atstumtību. Minimālā tiesību kopuma izstrāde ir svarīga, lai izveidotu 
vienotu noteikumu kopumu visā Eiropas Savienībā attiecībā uz likumīgiem darba ņēmējiem 
no trešām valstīm neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi ir nodarbināti.

Izveidot šo tiesību kopumu visiem likumīgajiem migrantiem bez izņēmumiem un ar 
minimālām atkāpēm ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu saistības attiecībā uz integrāciju un to 
darba ņēmēju tiesībām, kuri likumīgi strādā Eiropas Savienībā, tādējādi atzīstot viņu tiesības 
uz cieņu un viņu ieguldījumu ES ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

Lai uzlabotu šīs direktīvas horizontālās īpašības un lai to noteiktu par atskaites punktu un 
pamatu turpmākām direktīvām attiecībā uz īpašām grupām, pretēji Komisijas iecerēm ir
jāprecizē, ka neviena īpaša grupa, jo īpaši sezonas darba ņēmēji, nebūtu jāizslēdz no šīs 
direktīvas piemērošanas jomas. Īpašās direktīvās ir jāparedz konkrēti nosacījumi iekļūšanai 
ES un, iespējams, īpašas tiesības, taču neliekot šķēršļus visiem tiem likumīgajiem 
migrantiem, uz kuriem attiecas šajā pamatdirektīvā ietvertie godīgas, taisnīgas un vienlīdzīgas 
attieksmes mērķi.

Atzinuma sagatavotājs iebilst Komisijas priekšlikumam saglabāt būtiskus aizsardzības 
aspektus dalībvalstu kompetencē. Ir skaidrs, ka situācija darba tirgū un nepieciešamība pēc 
ārvalstu darbaspēka, kā arī tā kvalifikācijas līmenis dažādās dalībvalstīs atšķiras. Tomēr 
dažādā vidē ir lietderīgi un nepieciešams noteikt minimālu kopēju standartu, lai varētu 
veiksmīgi īstenot kopēju, saskaņotu un taisnīgu migrācijas politiku, kas sniegtu efektīvu 
ieguldījumu migrantu sociālajā un profesionālajā integrācijā. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 

(9) Ja nav horizontālu Savienības tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
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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 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.

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 imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums sociālo un 
ekonomisko, kā arī darba tiesību jomā, 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 ieviest ES 
teritorijā minimālo taisnīguma līmeni, 
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. 

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 jomā, ja viņus norīko kādā 
dalībvalstī, kā arī uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ieceļo dalībvalstī 
atbilstīgi saistībām, kas iekļautas 
starptautiskos nolīgumos, lai atvieglotu 

svītrots
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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.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. 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. 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 dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šā priekšlikuma
noteikumu par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma pabalstu 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 

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. sociālā 
nodrošinājuma jomas, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu. 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 dēļ, paplašina 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumu 
darbību arī uz trešo valstu pilsoņiem, kuri 
likumīgi uzturas Eiropas Savienībā un uz 
kuriem attiecas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts tiesību akti. Šā priekšlikuma 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
attiecībā uz sociālo nodrošinājumu
piemēro arī personām, kuras ierodas 
dalībvalstī tieši no trešās valsts, pieņemot, 
ka attiecīgā persona šajā dalībvalstī 
uzturas legāli un izpilda tās tiesību aktos 
paredzētos nosacījumus, lai varētu saņemt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus. Tomēr 
sociālā nodrošinājuma jomā trešo valstu 
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esošajos Kopienas tiesību aktos. valstspiederīgajiem, kuri atrodas pārrobežu 
situācijā, direktīva nepiešķir plašākas 
tiesības par tām, ko jau piešķir spēkā 
esošie Kopienas tiesību akti. Turklāt ar 
direktīvu nebūtu jāpiešķir tiesības saistībā 
ar situācijām, kuras atrodas ārpus 
Savienības tiesību aktu jomas, piemēram, 
trešā valstī dzīvojošu ģimenes locekļu 
gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izglītība un arodmācība; c) izglītība šā jēdziena plašā nozīmē un 
arodmācība, tostarp mācību stipendiju 
pieejamība;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments iesniedz līdzīgu grozījumu tam, kas tika veikts 2011. gada priekšlikumā 
par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

e) noteikumi valstu tiesību aktos attiecībā 
uz sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. 
Attiecīgi piemēro Padomes Regulu (EK) 
Nr. 859/2003 (2003. gada 14. maijs), 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;

Or. fr
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) nodokļu priekšrocības; g) nodokļu priekšrocības, ja darba ņēmēju 
uzskata par pastāvīgo iedzīvotāju un viņš 
attiecīgajā dalībvalstī maksā nodokļus; 

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
kas pieejami sabiedrībai, ieskaitot mājokļa 
ieguves kārtību, palīdzību un konsultāciju 
pakalpojumus, ko sniedz nodarbinātības 
dienesti;

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

c) piemērojot ierobežojumus pilnībā 
piemērot 1. punkta h) apakšpunktā 
noteiktās tiesības uz valsts mājokļiem 
gadījumos, ja trešās valsts valstspiederīgais 
tās teritorijā uzturas vai viņam ir tiesības 
uzturēties ne mazāk kā trīs gadus;

Or. es

Pamatojums

Tehnisks grozījums, lai precizētu, ka vismaz spāņu valodas versijā Komisijas teksts pauž 
pretējo tam, ko paredz loģika – ir jāierobežo to personu tiesības, kurām ir īstermiņa 
uzturēšanās atļauja.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
12. pants - 2. punkts - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz darba apstākļiem un pulcēšanās brīvību ir ļoti apstrīdami, jo tie 
ierobežo pamattiesību īstenošanu. Tas liek uzdot vairākus jautājumus par darba ņēmēju 
aizsardzību, piesakoties uz amatu, un atrodoties darbā pieņemšanas procesā, vai par viņu 
aizsardzību atlaišanas gadījumā saistībā ar konfliktiem darbā.  



PA\804882LV.doc 11/12 PE439.114v◄01-00►

LV

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
12. pants - 2. punkts - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu visu šajā 
direktīvā paredzēto tiesību pārkāpumu 
novēršanu, piemērojot efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt pieejamiem efektīviem pasākumiem vienlīdzīgas izturēšanās principa pārkāpumu 
gadījumos, piemēram, ja šo principu pārkāpj darba devējs.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pašreizējā direktīva tiek piemērota, 
neskarot tiesības un principus, kas ietverti 
1961. gada 18. oktobra Eiropas Sociālajā 
hartā un 1977. gada 24. novembra 
Eiropas konvencijā par viesstrādnieku 
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juridisko statusu.

Or. en


