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trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo 
procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų 
bendrų teisių

Delegacijoms toliau pateikiamos pirmininkaujančios valstybės narės siūlomos nuostatos dėl pirmiau 

minėto pasiūlymo. Siūlomomis nuostatomis pirmininkaujanti valstybė narė tekstą pritaikė naujai 

teisinės aktų sistemai, taikomai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ir atsižvelgė į naujausius šios srities 

pokyčius. Dokumento 7721/09, kuriuo buvo remiamasi vasario 9 d. posėdyje, pakeitimai pažymėti 

pusjuodžiu šriftu. Preambulė, ją šiek tiek pakeitus, parengta atsižvelgiant į 2008 m. gruodžio mėn. 

vykusių diskusijų rezultatus (dok. 16673/08).

2010 m. vasario 12 d. posėdyje patarėjų iš esmės bus prašoma svarstyti direktyvos 12 straipsnį.
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Pasiūlymas

Europos Parlamento ir Tarybos DIREKTYVA

dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams 
gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros 

ir 
dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų 

bendrų teisių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 2 dalies a ir b 

punktus,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) Siekiant palaipsniui sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, Sutartyje numatomos 

priemonės, kurias reikia priimti prieglobsčio, imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių teisių 

apsaugos srityse.

(2) Europos Vadovų Taryba savo specialiame posėdyje Tamperėje 1999 m. spalio 15–16 d. 

pripažino, kad reikia suderinti nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius leidimo atvykti 

ir gyventi trečiųjų šalių piliečiams suteikimo sąlygas. Todėl ji pirmiausia pažymėjo, kad 

Europos Sąjunga turėtų užtikrinti vienodas sąlygas valstybių narių teritorijoje teisėtai 

gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams ir kad gyvybingesne integracijos politika turėtų būti 

siekiama suteikti jiems teises ir pareigas, panašias į tas, kurias turi Europos Sąjungos 

piliečiai. Todėl Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybos remiantis Komisijos pasiūlymais 

greitai priimti atitinkamus teisės aktus. 2009 m. gruodžio 10–11 d. Stokholmo programa 

buvo dar kartą patvirtinta, jog būtina pasiekti Tamperėje nustatytus tikslus.
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(3) Nustačius vieną prašymų pateikimo procedūrą ir išduodant vieną administracinį dokumentą, 

suteikiantį bendrą teisę gyventi ir dirbti, turėtų būti prisidėta prie šiuo metu valstybėse 

narėse taikomų skirtingų taisyklių supaprastinimo ir didesnio suderinimo. Keliose valstybėse 

narėse procedūra jau supaprastinta, ji tapo veiksmingesnė tiek migrantams, tiek jų 

darbdaviams, tapo lengviau kontroliuoti migrantų gyvenimo bei darbo teisėtumą.

(4) Valstybės narės, siekdamos leisti asmeniui pirmą kartą atvykti į jų teritoriją, turėtų galėti 

laiku išduoti vieną leidimą arba vizą, jei tokius leidimus jos išduoda tik savo teritorijoje.

(5) Turėtų būti nustatytos taisyklės, reglamentuojančios prašymo išduoti vieną leidimą 

nagrinėjimo tvarką. Šios procedūros turėtų būti veiksmingos ir lengvai valdomos, 

atsižvelgiant į įprastą valstybių narių administracinių institucijų darbo krūvį, jos taip pat 

turėtų būti skaidrios ir teisingos, kad suinteresuotiesiems asmenims būtų suteiktas deramas 

teisinis tikrumas.

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis prašymas išduoti vieną leidimą gali būti atmestas, 

nustatyti nacionalinės teisės aktais, įskaitant įpareigojimą gerbti Bendrijos pirmumo 

principą, kaip nurodyta visų pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 16 d. ir 2005 m. 

balandžio 25 d. Stojimo aktų nuostatose.

(7) Vieno leidimo forma turėtų atitikti suderintą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams 

formą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi 

trečiųjų šalių piliečiams formą, kad valstybės narės turėtų galimybę nurodyti informaciją, 

pirmiausia apie tai, ar asmeniui suteikiamas leidimas dirbti. Siekiant geriau kontroliuoti 

migraciją, valstybės narės ne tik viename leidime, bet ir visuose išduodamuose leidimuose 

gyventi turėtų nurodyti informaciją, susijusią su leidimu dirbti, nepriklausomai nuo leidimo 

rūšies ar teisės gyventi, kuriais remiantis trečiosios šalies piliečiui buvo leista atvykti į 

valstybės narės teritoriją ir buvo suteikta galimybė patekti į tos valstybės narės darbo rinką.
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(7a) Šios direktyvos nuostatos, susijusios su vienu leidimu ir leidimu gyventi, išduotais ne darbo 

tikslais, valstybėms narėms netrukdo išduoti papildomų dokumentų, visų pirma siekiant  

suteikti tikslesnės informacijos dėl teisės dirbti.

(7b) Valstybių narių pareiga nustatyti, ar prašymą pateikia trečiosios šalies pilietis ar jo 

darbdavys, nedaro įtakos priemonėms, pagal kurias reikalaujama, kad procedūroje dalyvautų 

ir trečiosios šalies pilietis, ir jo darbdavys.

(7c) Šios direktyvos nuostatos, susijusios su leidimais gyventi, išduotais ne darbo tikslais, 

taikomos tik tokių leidimų formatui ir nedaro įtakos nacionalinėms ir (arba) kitoms 

Sąjungos taisyklėms, reglamentuojančioms leidimo atvykti procedūras ir tokių leidimų 

išdavimo procedūras. 

(7d) Šios direktyvos nuostatos, susijusios su viena prašymų pateikimo procedūra ir vienu 

leidimu, netaikytinos vienodo pavyzdžio ir ilgalaikėms vizoms.

(7e) Profesinei kvalifikacijai pripažinti arba vizai išduoti reikalingas laikas neturėtų būti 

įskaičiuojamas į laikotarpį, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl prašymo. Ši direktyva 

nedaro įtakos nacionalinėms diplomų pripažinimo procedūroms.

(7f) Kompetentingos institucijos paskyrimas pagal šią direktyvą nedaro įtakos kitų valdžios 

institucijų bei atitinkamais atvejais socialinių partnerių vaidmeniui ir atsakomybei, 

susijusiems su prašymo nagrinėjimu ir sprendimo dėl jo priėmimu.

(7g) Šios direktyvos nuostatos nedaro įtakos valstybių narių kompetencijai reguliuoti atvykimą, 

įskaitant leidimų, kurie gali būti išduoti trečiosios šalies piliečiams, atvykstantiems 

įsidarbinimo tikslais, skaičių. Ši direktyva neturi poveikio valstybių narių kompetencijai 

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

(9) Trečiųjų šalių piliečių teisės skiriasi priklausomai nuo valstybės narės, kurioje jie dirba, ir 
pilietybės. Siekiant toliau plėtoti nuoseklią imigracijos politiką, ir papildyti imigracijos sritį 
reglamentuojantį acquis, turėtų būti nustatytos tam tikros teisės visų pirma nurodant 
politikos sritis, kuriose trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai atvykusiems į valstybę narę, 
tačiau dar neturintiems ilgalaikio gyventojo statuso valstybėje narėje, taikomos vienodos 
sąlygos kaip ir valstybių narių piliečiams. Tokiomis nuostatomis siekiama sukurti 
būtiniausias vienodas sąlygas Europos Sąjungos viduje

(10) Visi teisėtai valstybėse narėse gyvenantys ir dirbantys trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti 
bent jau tokias pačias bendras teises, susijusias su vienodomis sąlygomis, kaip ir atitinkamos 
priimančiosios valstybės narės piliečiai, nepriklausomai nuo pirminio leidimo atvykti į šalį 
suteikimo tikslo arba pagrindo. Teisė į vienodas sąlygas šioje direktyvoje nurodytose srityse 
turėtų būti suteikta ne tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo leista atvykti į 
valstybės narės teritoriją darbo tikslu, bet ir tiems, kuriems buvo leista atvykti kitais tikslais 
ir suteikta galimybė patekti į tos valstybės narės darbo rinką pagal kitus Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktus, įskaitant trečiosios šalies darbuotojo šeimos narius, kuriems buvo 
leista atvykti į valstybę narę remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB 
dėl teisės į šeimos susijungimą, trečiųjų šalių piliečius, kuriems buvo leista atvykti į 
valstybės narės teritoriją remiantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB 
dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar 
savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų ir mokslininkus, kuriems buvo leista atvykti 
remiantis 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo 
trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos.
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(11) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie įgijo ilgalaikio gyventojo statusą pagal 2003 m. 

lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 

ilgalaikiai gyventojai, statuso, ši direktyva netaikoma, atsižvelgiant į jų palankesnį statusą ir 

ypatingą jiems išduoto leidimo gyventi rūšį „ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi EB“.

(12) Komandiruotiems trečiųjų šalių piliečiams, nepriklausomai nuo to, ar juos komandiruojanti 

įmonė įsteigta toje valstybėje narėje ar  trečiojoje šalyje, ši direktyva neturėtų būti taikoma, 

kadangi jie nelaikomi tos valstybės narės darbo rinkos dalimi.

(13) Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo leista atvykti į valstybės narės teritoriją dirbti 

sezoninį darbą, ši direktyva neturėtų būti taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą.

(14) Teisė į vienodas sąlygas nurodytose politikos srityse turėtų būti griežtai siejama su trečiosios 

šalies piliečio teisėtu buvimu valstybėje narėje ir su suteikta galimybe patekti į jos darbo 

rinką, įtvirtinta viename leidime, kuris suteikia teisę ir gyventi, ir dirbti, bei kitais tikslais 

išduotuose leidimuose gyventi, kuriuose nurodyta informacija apie leidimą dirbti.

(15) Trečiosios šalies piliečio kitoje valstybėje narėje įgyta profesinė kvalifikacija turėtų būti 

pripažįstama tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ir Sąjungos piliečiams, o į 

kvalifikaciją, įgytą trečiojoje šalyje, turėtų būti atsižvelgiama laikantis 2005 m. rugsėjo 7 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo nuostatų. Trečiųjų šalių piliečiams suteikta teisė į vienodas sąlygas, susijusias 

su diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal 

atitinkamą nacionalinę tvarką, nedaro įtakos valstybių narių kompetencijai leisti tiems 

trečiųjų šalių darbuotojams patekti į jų darbo rinką.



6273/10 nva/MN/lj 7
DG H 1 B  LIMITE LT

(16) Trečiųjų šalių darbuotojams turėtų būti taikomos vienodos sąlygos socialinės apsaugos 

srityje. Socialinės apsaugos sritys yra apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente 

(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems 

asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 

Bendrijoje. 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003, išplečiantis 

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų 

šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos tik dėl jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 

Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena Europos 

Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi su keliomis valstybėmis. Šio pasiūlymo nuostatos dėl 

vienodų sąlygų taikymo, susijusios su socialine apsauga, taip pat taikomos asmenims, 

atvykstantiems į valstybę narę tiesiai iš trečiosios šalies, jeigu atitinkamas asmuo gyvena 

teisėtai ir atitinka nacionalinės teisės aktuose nustatytas sąlygas, kad turėtų teisę gauti 

socialinio draudimo išmokas. Tačiau ši direktyva neturėtų suteikti trečiųjų šalių 

darbuotojams daugiau teisių nei numatyta galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose socialinės 

apsaugos srityje trečiųjų šalių piliečiams, kurių statusas susijęs su daugiau nei viena valstybe 

nare. Be to, ši direktyva neturėtų suteikti teisių tais atvejais, kurie nepatenka į Sąjungos

teisės aktų taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje gyvenančių šeimos narių atveju.

(16a) ES teisė neapriboja valstybių narių teisės nustatyti savo socialinės apsaugos sistemas.

Kadangi ši sritis nėra suderinta ES lygiu, kiekviena valstybė narė savo teisės aktais 

nustato sąlygas, kuriomis suteikiamos socialinės išmokos, taip pat tokių išmokų dydį ir 

laikotarpį, kuriuo jos teikiamos. Tačiau naudodamosi šia teise valstybės narės turėtų 

laikytis ES teisės. Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų atitikti 

kompetentingos valstybės narės teisės aktuose išdėstytas sąlygas dėl dalyvavimo 

socialinės apsaugos sistemoje ar teisės gauti išmoką.

(16b) Socialinių išmokų mokėjimas gali priklausyti nuo bendrų nacionalinėje teisėje nustatytų 

sąlygų, įskaitant pasirengimą dirbti ir oficialų leidimą vykdyti tam tikrą profesinę veiklą.

(16c) Vienodų sąlygų taikymas trečiųjų šalių darbuotojams neapima priemonių profesinio 

mokymo srityje, kurios finansuojamos pagal socialinės paramos sistemas.



6273/10 nva/MN/lj 8
DG H 1 B  LIMITE LT

(17) Kadangi siūlomų veiksmų tikslų – nustatyti vieną prašymų pateikimo procedūrą išduodant 

vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams dirbti valstybės narės teritorijoje ir apsaugoti 

valstybės narės teritorijoje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų teises – valstybės 

narės negali deramai pasiekti, o Sąjunga dėl siūlomų veiksmų masto arba poveikio juos 

pasiektų geriau, Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal Europos Sąjungos 

sutarties 5 straipsnyje nurodytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šia direktyva nesiekiama daugiau, negu reikia tiems tikslams 

pasiekti.

(18) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažįstami Europos 

Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir kurie atsispindi Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje.

(19) [išbraukta]

(19a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą valstybės narės 

raginamos savo ir Sąjungos interesų labui parengti lenteles, kuriomis būtų kuo išsamiau 

parodyta direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, bei jas paskelbti.

(20) Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius ir nepažeidžiant minėto 

protokolo 4 straipsnio, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šią direktyvą, ji joms 

neprivaloma ir netaikoma.

(21) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą, ji jai neprivaloma ir 

netaikoma,
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PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas yra nustatyti:

a) vieną prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi darbo tikslais 

valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūrą, siekiant supaprastinti leidimo atvykti 

procedūras ir sudaryti palankesnes sąlygas jų statusui patikrinti; ir

b) bendras teises valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams, 

grindžiamas vienodų sąlygų, kaip ir šios valstybės narės piliečiams, taikymu.

Ši direktyva neturi poveikio valstybių narių kompetencijai įsileidžiant į savo darbo rinką trečiosios 

šalies piliečius.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje:

a) „trečiosios šalies pilietis“ – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 1 dalyje;

b) „trečiosios šalies darbuotojas“ – trečiosios šalies pilietis, kuriam leista atvykti į valstybės 

narės teritoriją, kuris teisėtai joje gyvena, kuriam leista dirbti apmokamais santykiais 

grindžiamą darbą pagal nacionalinę teisę ir (arba) pagal tos valstybės narės nacionalinę 

praktiką;

c) „vienas leidimas“ – valstybės narės valdžios institucijų išduotas leidimas gyventi , 

leidžiantis trečiosios šalies piliečiui teisėtai gyventi jos teritorijoje darbo tikslais;
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d) „viena prašymų pateikimo procedūra“ – procedūra, kurios metu, remiantis vienu prašymu 

dėl leidimo trečiosios šalies piliečiui gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, 

priimamas sprendimas dėl vieno leidimo taikymo tam trečiosios šalies piliečiui.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. Ši direktyva taikoma:

a) trečiosios šalies piliečiams, kurie pateikia prašymą dėl leidimo gyventi darbo tikslais 

valstybės narės teritorijoje;

b) trečiųjų šalių piliečiams, kuriems pagal nacionalines arba Sąjungos taisykles buvo 

leista atvykti ne darbo, o kitais tikslais, kuriems leista dirbti ir išduotas leidimas 

gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002; ir

c) trečiųjų šalių piliečiams, kuriems pagal nacionalinės arba kitas Sąjungos 

taisykles buvo leista atvykti darbo tikslais.

2. Ši direktyva netaikoma trečiųjų šalių piliečiams:

a) kurie yra Sąjungos piliečių, pagal Direktyvą 2004/38/EB pasinaudojusių arba 

besinaudojančių savo teise laisvai judėti Sąjungos teritorijoje, šeimos nariai;

b) kurie, kaip ir jų šeimos nariai, nepaisant jų pilietybės, pagal Sąjungos bei jos 

valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis 

laisvai judėti kaip ir Sąjungos piliečiai;

c) komandiruotiems darbuotojams, neatsižvelgiant į tai, ar jų įmonė įsteigta valstybėje 

narėje ar valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, tol, kol jie yra komandiruoti;
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d) kurie atvyksta į valstybę narę pagal įsipareigojimus, nustatytus tarptautiniame 

susitarime, sudarančiame palankesnes atvykimo ir laikino buvimo sąlygas tam tikrų 

kategorijų fiziniams asmenims, susijusiems su prekyba ir investicijomis;

e) kurie pateikė prašymą dėl leidimo atvykti ar kuriems leista atvykti į valstybės narės 

teritoriją kaip sezoniniams darbuotojams arba pagal programą au pair;

f) kuriems leista gyventi valstybėje narėje laikinosios apsaugos pagrindu arba kurie 

kreipėsi dėl leidimo gyventi tokiu pagrindu ir laukia, kol bus priimtas sprendimas dėl 

jų statuso;

g) kuriems taikoma tarptautinė apsauga pagal Direktyvą 2004/83/EB arba kurie pateikė 

prašymą dėl tarptautinės apsaugos taikymo pagal tą Direktyvą ir dėl kurių prašymo 

dar nepriimtas galutinis sprendimas;

h) kuriems pagal nacionalinės teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus ar valstybės 

narės praktiką taikoma apsauga arba kurie pateikė prašymą dėl apsaugos taikymo 

pagal nacionalinės teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus ar valstybių narių 

praktiką ir dėl kurių prašymo dar nepriimtas galutinis sprendimas;

i) kurie yra ilgalaikiai EB gyventojai pagal Direktyvą 2003/109/EB;

j) kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl faktinių ar teisinių priežasčių;

k) kurie pateikė prašymą dėl leidimo atvykti arba kuriems leista atvykti į valstybės 

narės teritoriją kaip savarankiškai dirbantiems asmenims;

l) kurie pateikė prašymą dėl leidimo atvykti arba kuriems leista atvykti kaip 

jūreiviams įsidarbinti arba dirbti bet kokį darbą laive, kuris registruotas 

valstybėje narėje ir (arba) plaukia su valstybės narės vėliava.

3. Valstybės narės gali nuspręsti, kad šios direktyvos 4–10 straipsniai netaikomi trečiųjų 

šalių piliečiams, kuriems buvo leista dirbti valstybės narės teritorijoje ne ilgiau kaip šešis 

mėnesius, ir trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo leista atvykti studijuoti.
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4. Šios direktyvos 4-10 straipsnių nuostatos netaikomos trečiųjų šalių piliečiams, kuriems 

leista dirbti dėl to, kad jie turi darbo vizą.

4 straipsnis

Viena prašymų pateikimo procedūra

1. Prašymui dėl vieno leidimo pateikti naudojama viena prašymų pateikimo procedūra.

Valstybės narės nusprendžia, ar prašymus dėl vieno leidimo turi pateikti trečiosios šalies 

pilietis ar jo darbdavys. Valstybės narės gali nuspręsti prašymą leisti pateikti trečiosios 

šalies piliečiui arba jo darbdaviui.

2. Valstybės narės išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą suteikti, pakeisti arba atnaujinti 

vieną leidimą, jei pareiškėjas atitinka nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus.

Priėmus sprendimą suteikti, pakeisti arba atnaujinti vieną leidimą, išduodamas vienas 

administracinis dokumentas, suteikiantis bendrą teisę gyventi ir dirbti.

3. Valstybės narės gali nuspręsti, ar prašymas nagrinėjamas, kai atitinkamas trečiosios šalies 

pilietis gyvena ne valstybės narės, į kurią pageidauja gauti leidimą atvykti, teritorijoje, ar, 

jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, kai jau teisėtai gyvena toje valstybėje narėje.

4. Viena prašymų pateikimo procedūra nedaro poveikio vizos procedūrai, kurios gali reikėti 

siekiant atvykti pirmą kartą.

5. Valstybės narės išduoda vieną leidimą įvykdžius numatytas sąlygas tiems trečiųjų šalių 

piliečiams, kurie pateikia prašymą dėl leidimo atvykti, ir jau atvykusiems trečiųjų šalių 

piliečiams, kurie pateikia prašymą pratęsti jų leidimo gyventi galiojimą ar jį patikslinti, 

įsigaliojus įgyvendinamosioms nacionalinėms nuostatoms.

5 straipsnis

Kompetentinga institucija

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

leidimą.
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2. Kompetentinga institucija kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 

prašymo pateikimo dienos priima sprendimą dėl viso prašymo.

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dėl priežasčių, susijusių su 

sudėtingu prašymo nagrinėjimu.

Jei sprendimas nepriimamas iki šioje nuostatoje numatyto laikotarpio pabaigos, padariniai 

nustatomi atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose.

3. Kompetentinga institucija raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui apie savo 

sprendimą, laikydamasi atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatytos pranešimo 

tvarkos.

4. Jei prašymą pagrindžiančios pateiktos informacijos arba dokumentų nepakanka, 

kompetentinga institucija praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kokia papildoma 

informacija arba dokumentai yra reikalingi, ir gali nustatyti pagrįstą terminą jiems pateikti.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas, kol valdžios institucijos nebus 

gavusios reikiamos papildomos informacijos arba dokumentų. Jei per nustatytą terminą 

papildoma informacija arba dokumentai nepateikiami, prašymas gali būti atmestas.

6 straipsnis

Vienas leidimas

1. Valstybės narės išduoda vieną leidimą, naudodamos Reglamente (EB) 

Nr. 1030/2002 nustatytą vienodą formą, ir nurodo informaciją, susijusią su leidimu dirbti, 

kaip nustatyta reglamento priedo a punkto 7.5.–9 papunkčiuose.

Valstybės narės kartu su vienu leidimu gali išduoti papildomą dokumentą, kuriame 

pateikiama visa susijusi informacija apie konkrečiai suteiktą teisę dirbti ir sąlygas, ir gali jį 

patikslinti, pasikeitus vieno leidimo turėtojo padėčiai darbo rinkoje.

2. Valstybės narės, išduodamos vieną leidimą, neišduoda jokių papildomų leidimų, įrodančių 

suteiktą teisę patekti į darbo rinką.
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7 straipsnis

Leidimai gyventi, išduoti ne darbo tikslais

1. Išduodamos leidimus gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, valstybės narės 

nurodo informaciją, susijusią su leidimu dirbti, nepriklausomai nuo leidimo rūšies.

Valstybės narės kartu su leidimu gyventi gali išduoti papildomą dokumentą, kuriame 

pateikiama visa susijusi informacija apie konkrečiai suteiktą teisę dirbti ir sąlygas, ir gali jį 

patikslinti, pasikeitus leidimo gyventi turėtojo padėčiai darbo rinkoje.

2. Išduodamos leidimus gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002 valstybės narės 

neišduoda papildomų leidimų, įrodančių suteiktą teisę patekti į darbo rinką.

8 straipsnis

Procedūrinės garantijos

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos sprendimo atmesti prašymą išduoti vieną leidimą, 

neišduoti, nepatikslinti vieno leidimo, nepratęsti jo galiojimo arba jį panaikinti priežastys 

remiantis kriterijais, nurodytais nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose.

Sprendimą atmesti prašymą, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo arba jį 

panaikinti gali būti apskųstas atitinkamos valstybės narės teismuose pagal nacionalinę teisę. 

Pranešime raštu nurodomos galimos teisių gynimo priemonės bei terminas, per kurį galima 

imtis veiksmų.

2. Prašymas gali būti laikomas nepriimtinu dėl priežasčių, susijusių su nustatytu leidimų, kurie 

gali būti išduoti įsidarbinimo tikslais atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičiumi, 

todėl neturi būti svarstomas.
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9 straipsnis

Informavimas

Valstybės narės trečiosios šalies piliečio ir būsimo darbdavio prašymu suteikia atitinkamą 

informaciją apie dokumentus, kurie reikalingi prašymui užpildyti.

10 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą pateikę asmenys sumokėtų mokestį. Atitinkamais 

atvejais toks mokestis imamas už prašymų tvarkymą pagal šią direktyvą. Tokiais atvejais mokesčio 

dydis gali būti grindžiamas faktiškai suteiktos paslaugos sąnaudų principu.

11 straipsnis

Pagal vieną leidimą suteikiamos teisės

Išdavus vieną leidimą pagal nacionalinės teisės aktus jo galiojimo laikotarpiu jo turėtojui 

suteikiamos bent jau tokios teisės:

a) atvykti ir būti vieną leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, jeigu jis atitinka visus 

leidimo atvykti reikalavimus pagal nacionalinės teisės aktus;

b) laisvai judėti visoje vieną leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, laikantis 

nacionalinės teisės aktuose nustatytų apribojimų;

c) vykdyti konkrečią darbo veiklą, nustatytą pagal vieną leidimą, laikantis nacionalinės teisės 

aktų;

d) būti informuotam apie savo teises, susijusias su leidimu, suteiktu pagal šią direktyvą 

ir (arba) nacionalinės teisės aktus.
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12 straipsnis

Teisė į vienodų sąlygų taikymą

1. 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytiems trečiųjų šalių darbuotojams valstybėje 

narėje, kurioje jie gyvena, taikomos vienodos sąlygos, kaip ir jos piliečiams, susijusios su: 

a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą iš darbo, darbuotojų sveikatą 

ir saugą;

b) asociacijų laisve ir laisve jungtis į sąjungas bei būti darbuotojams ar darbdaviams 

atstovaujančių organizacijų nariais ar bet kurių kitų organizacijų, kurių nariai yra tam 

tikros profesijos atstovai, nariais, įskaitant galimybę naudotis visais tokių 

organizacijų teikiamais privalumais, nepažeidžiant nacionalinių viešosios tvarkos ir 

visuomenės saugumo nuostatų;

c) švietimu ir profesiniu mokymu;

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal 

atitinkamą nacionalinę tvarką;

e) nacionalinės teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sritimis, kaip apibrėžta 

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės 

apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai 

dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, nuostatomis.

Atitinkamai taikomos 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 859/2003, išplečiančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) 

Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 

jų pilietybės, priedo specialiosios nuostatos.

f) galimybe naudotis prekėmis ir paslaugomis bei visuomenei prieinamų prekių ir 

paslaugų pasiūla, įskaitant būsto įsigijimo tvarką, kaip numatyta nacionalinėje 

teisėje. Ši dalis neturi įtakos laisvei sudaryti sutartis pagal Sąjungos ir nacionalinę 

teisę;
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g) įdarbinimo tarnybų teikiamomis konsultavimo paslaugomis.

2. Valstybės narės gali apriboti tokių pat sąlygų kaip ir jų piliečiams taikymą:

a) reikalaudamos atitinkamų kalbos žinių įrodymo, norint pasinaudoti teise į švietimą ir 

mokymą. Galimybei įstoti į universitetą ar aukštojo mokslo įstaigą gali būti taikomos 

tam tikros nacionalinėje teisėje nustatytos būtinos sąlygos, įskaitant mokesčio už 

mokslą sumokėjimą;

b) apribodamos pagal 1 dalies c punktą suteikiamas teises, susijusias su stipendijomis ir 

paskolomis studijoms bei pragyvenimui ar kitomis su viduriniu išsilavinimu, 

aukštuoju mokslu bei profesiniu mokymu susijusiomis stipendijomis ir paskolomis;

c) apribodamos pagal 1 dalies b punktą suteikiamas teises, susijusias su tais trečiųjų 

šalių darbuotojais, kuriems buvo leista atvykti į jų teritoriją pagal Tarybos 

direktyvą 2004/114/EB;

d) apribodamos pagal 1 dalies f punktą suteikiamas teises, susijusias su būstu;

e) apribodamos pagal 1 dalies c ir f punktus suteikiamas teises įdarbintiems trečiųjų 

šalių darbuotojams;

f) apribodamos pagal 1 dalies e punktą suteikiamas teises, išskyrus su bedarbio 

pašalpomis susijusias teises, asmenims, kuriems leidimas išduodamas remiantis 

ankstesniu darbu atitinkamoje valstybėje narėje, įdarbintiems trečiųjų šalių 

piliečiams;

g) apribodamos teises, suteikiamas pagal 1 dalies g punktą, tiems trečiųjų šalių 

piliečiams, kuriems leista dirbti be jokių apribojimų.

3 Teisė į vienodas sąlygas, kaip nustatyta 1 dalyje, neturi įtakos valstybės narės teisei 

panaikinti ar atsisakyti pratęsti pagal šią direktyvą išduoto leidimo gyventi, ne darbo 

tikslais išduoto leidimo gyventi ar vizos galiojimą.
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4. Nepažeidžiant dvišalių susitarimų, į trečiąją šalį persikeliantys trečiųjų šalių darbuotojai 

[...] arba trečiosiose šalyse gyvenantys maitintojo netekę tokio darbuotojo šeimos nariai, 

kurie įgyja savo teises iš darbuotojo, senatvės, negalios ar mirties atveju gauna įstatymu 

nustatytas pašalpas, grindžiamas darbuotojo ankstesniu darbu ir skiriamas pagal Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 883/2004 3 straipsnyje nurodytus teisės aktus, tokiomis pat sąlygomis 

ir tokių pat dydžių, kaip ir atitinkamų valstybių narių piliečiai, persikeliantys į trečiąją šalį.

13 straipsnis

Palankesnės nuostatos

1. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant palankesnių nuostatų, nustatytų:

a) Sąjungos teisės aktuose, įskaitant dvišalius ir daugiašalius susitarimus, sudarytus 

Sąjungoje arba Sąjungos bei jos valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų šalių.

b) dvišaliuose arba daugiašaliuose vienos ar kelių valstybių narių ir vienos ar kelių 

trečiųjų šalių susitarimuose.

2. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės priimti arba toliau taikyti nuostatas, kurios 

yra palankesnės asmenims, kuriems ji taikoma.

14 straipsnis

Visuomenei teikiama informacija

Kiekviena valstybė narė sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su reguliariai atnaujinama 

informacija apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo į jos teritoriją ir buvimo joje darbo tikslais 

sąlygas. 
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15 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1. Reguliariai, pirmą kartą ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šios 

direktyvos 16 straipsnyje nurodytos dienos, Komisija teikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai šios direktyvos taikymo valstybėse narėse ataskaitą ir siūlo padaryti būtinus 

pakeitimus.

2. Kasmet – pirmą kartą ne vėliau kaip [vieneri metai po šios direktyvos perkėlimo į 

nacionalinę teisę dienos] liepos 1 d. – valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos 

statistikos praneša Komisijai statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių, kuriems per 

pastaruosius kalendorinius metus buvo suteiktas vienas leidimas, skaičių. 

16 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 

{treji metai nuo įsigaliojimo dienos} įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 

Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės 

narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės nuostatų tekstus. 
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17 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

18 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 

Tarybos vardu

Pirmininkas
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PRIEDAS

Į TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ ĮTRAUKTINI PAREIŠKIMAI

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Taryba primena, kad įgyvendinant darbo jėgos migracijos politiką, įskaitant šią direktyvą,  turėtų 

būti visapusiškai įgyvendinamas acquis communautaire ir Sąjungos pirmumo principas, kaip visų 

pirma nurodyta atitinkamose 2003 m. balandžio 16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo aktų 

nuostatose. Tačiau valstybių narių darbuotojams migrantams, kuriems taikomos laisvo darbuotojų 

judėjimo pereinamojo laikotarpio nuostatos, ir jų šeimų nariams, teisėtai gyvenantiems ir 

dirbantiems kitoje valstybėje narėje, neturėtų būti taikomos labiau ribojančios sąlygos nei trečiųjų 

šalių darbuotojams migrantams, gyvenantiems ir dirbantiems toje valstybėje narėje ir 

besinaudojantiems šioje direktyvoje numatytomis teisėmis.

________________


