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atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba 
ņēmējiem, kuri dalībvalstī uzturas likumīgi 

Še turpmāk delegāciju vajadzībām ir izklāstīti prezidentvalsts ierosinājumi saistībā ar iepriekš 

minēto priekšlikumu. Šajos ierosinājumos prezidentvalsts ir pielāgojusi dokumentu jaunajam 

tiesiskajam regulējumam, kas izriet no Lisabonas Līguma, kā arī ņemot vērā jaunākos notikumus 

saistībā ar šo lietu. Izmaiņas, kuras dokumentā 7721/09 tika izdarītas 9. februāra sanāksmē, tekstā ir 

izceltas treknrakstā. Preambula ir nedaudz pielāgota, ievērojot 2008. gada decembra apspriedes 

(dok. 16673/08).

2010. gada 12. februāra sanāksmē padomniekus aicinās galvenokārt izskatīt direktīvas 12. pantu.
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Priekšlikums

Eiropas Parlamenta un Padomes DIREKTĪVAI,

par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu 
uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo 

valstu darba ņēmējiem, kuri dalībvalstī uzturas likumīgi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 79. panta 2. punkta a) un 

b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Lai pakāpeniski izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, Līgumā paredzēti 

pasākumi, kas jāpieņem patvēruma, imigrācijas un trešo valstu valstspiederīgo tiesību 

aizsardzības jomā.

(2) Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobra īpašajā sanāksmē Tamperē apliecināja 

nepieciešamību saskaņot valstu tiesību aktus par trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanas un 

uzturēšanās noteikumiem. Šajā sakarā tā īpaši norādīja, ka Eiropas Savienībai būtu 

jānodrošina taisnīga attieksme pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas 

dalībvalstu teritorijā, un, izmantojot vēl spēcīgāku integrācijas politiku, būtu jācenšas 

piešķirt tiem tiesības un pienākumus, kas līdzvērtīgi Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un 

pienākumiem. Eiropadome attiecīgi pieprasīja Padomei steidzami pieņemt tiesību aktus, 

pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem. Vajadzība sasniegt Tamperē nospraustos mērķus 

tika atkārtoti apstiprināta Stokholmas 2009. gada 10. un 11. decembra programmā.
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(3) Noteikumiem par vienotu pieteikšanās procedūru, kuras rezultātā vienā administratīvā aktā 

apvieno tiesības, kas ietver uzturēšanās un darba atļauju, būtu jāveicina šobrīd dalībvalstīs 

piemēroto noteikumu vienkāršošana un plašāka saskaņošana. Šāda procedūras vienkāršošana 

jau ir veikta dažās dalībvalstīs, un procedūra ir kļuvusi efektīvāka migrantiem un viņu darba 

devējiem, tādējādi atvieglojot migrantu uzturēšanās un nodarbinātības likumības kontroli.

(4) Lai atļautu pirmo reizi ieceļot dalībvalstu teritorijā, tām būtu jāvar savlaicīgi izsniegt vienotu 

atļauju vai, ja tās izsniedz šādas atļaujas tikai savā teritorijā, tās var izsniegt vīzu.

(5) Būtu jāparedz noteikumu kopums pieteikuma par vienoto atļauju izskatīšanas procedūrai.

Šādai procedūrai būtu jābūt efektīvai un kontrolējamai, ņemot vērā dalībvalstu pārvaldes 

iestāžu parasto darba slodzi, kā arī pārredzamai un taisnīgai, lai iesaistītajām personām 

piedāvātu atbilstošu tiesisko noteiktību.

(6) Nosacījumi un kritēriji, kuri var kalpot par pamatu vienotās atļaujas pieteikuma 

noraidījumam, ir noteikti valsts tiesību aktos, tostarp pienākums ievērot Kopienas 

priekšrocības principu, kā tas jo īpaši ir noteikts 2003. gada 16. aprīļa un 2005. gada 

25. aprīļa Pievienošanās aktu attiecīgajos noteikumos.

(7) Vienotajai atļaujai būtu jāizmanto saskaņotā uzturēšanās atļaujas forma atbilstīgi Regulai 

(EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kas ļauj dalībvalstīm norādīt informāciju, jo īpaši ziņas par to, vai šai 

personai ir atļauts strādāt. Arī nolūkā labāk kontrolēt migrāciju dalībvalstīm ne vien 

vienotajā atļaujā, bet visās izsniegtajās uzturēšanās atļaujās būtu jānorāda informācija par 

atļauju strādāt, neatkarīgi no atļaujas veida vai uzturēšanās tiesībām, pamatojoties uz kurām 

attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir atļauta uzturēšanās dalībvalsts teritorijā un 

piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum.
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(7a) Šīs direktīvas noteikumi par vienoto atļauju un par uzturēšanās atļaujām, kas izsniegtas 

darba nolūkā, neattur dalībvalstis no papildu dokumentu izsniegšanas, jo īpaši no precīzākas 

informācijas sniegšanas par tiesībām strādāt.

(7b) Dalībvalstu pienākums noteikt to, vai pieteikumu iesniedz trešo valstu valstspiederīgie vai to 

darba devēji, neskar kārtību, kas paredz procedūrā iesaistīt abas puses.

(7c) Šīs Direktīvas noteikumi par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas citiem nolūkiem kā 

nodarbinātība attiecas vienīgi uz šādu atļauju formātu un neskar valsts un/vai citus 

Savienības noteikumus attiecībā uz uzņemšanas procedūrām un šādu atļauju izdošanas 

procedūrām.

(7d) Šīs direktīvas noteikumi par vienotu pieteikšanās procedūru un vienoto atļauju neattiecas uz 

vienotām un ilgtermiņa vīzām.

(7e) Termiņā, kas noteikts, lai pieņemtu lēmumu par pieteikumu nebūtu jāiekļauj laiks, kas 

vajadzīgs profesionālo kvalifikāciju atzīšanai vai laiks, kas vajadzīgs vīzas izsniegšanai. Šī 

Direktīva neskar valstu procedūras saistībā ar diplomu atzīšanu.

(7f) Kompetentās iestādes iecelšana saskaņā ar šo direktīvu neskar citu iestāžu un – attiecīgos 

gadījumos – sociālo partneru lomu un pienākumus attiecībā uz pieteikuma izskatīšanu un 

lēmuma pieņemšanu par pieteikumu.

(7g) Šīs Direktīvas noteikumi neskar dalībvalstu kompetenci reglamentēt uzņemšanu, tostarp 

uzņemšanas apjomu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ierodas nodarbinātības 

nolūkā. Šī direktīva neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo 

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

(9) Trešo valstu valstspiederīgo tiesības atšķiras, atkarībā no dalībvalsts, kurā tie strādā, kā arī 
no šo personu valstspiederības. Lai turpmāk veicinātu saskaņotu imigrācijas politiku un 
papildinātu esošo acquis imigrācijas jomā, būtu 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 nolūks ir radīt līdzvērtīgus pamata spēles noteikumus Eiropas 
Savienībā.

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

statusu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo 

valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, šī direktīva neattiecas, 

ņemot vērā viņu priviliģētāko statusu un īpašo uzturēšanās atļaujas veidu – EK pastāvīgais 

iedzīvotājs.

(12) Trešo valstu valstspiederīgie, kas ir norīkoti darbā, neatkarīgi no tā, kurā vietā dalībvalstī vai 

trešā valstī atrodas uzņēmums, kas tos ir norīkojis, nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības 

jomā, jo tie nav uzskatāmi par attiecīgās dalībvalsts darba tirgus dalībnieku.

(13) Trešo valstu valstspiederīgie, kas ir uzņemti dalībvalsts teritorijā sezonas darbam, nebūtu 

jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, ņemot vērā šo personu pagaidu statusu.

(14) Tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi noteiktās politikas jomās būtu jābūt cieši saistītām ar trešo 

valstu valstspiederīgo likumīgo uzturēšanos dalībvalstī un saņemto atļauju piekļuvei tās 

darba tirgum, kas ir nostiprināta vienotajā atļaujā, norādot tiesības uzturēties un strādāt, kā 

arī uzturēšanās atļaujās, kuras izsniegtas citos nolūkos un kurās ir norādīta informācija par 

atļauju strādāt.

(15) Profesionālā kvalifikācija, ko trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis citā dalībvalstī, būtu 

jāatzīst tādā pat veidā, kā tiek atzīta Eiropas Savienības pilsoņu kvalifikācija, un trešās valsts 

valstspiederīgā kvalifikācija, kas iegūta trešā valstī, būtu jāņem vērā atbilstīgi noteikumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par 

profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Trešo valstu darba ņēmējiem piešķirtās vienlīdzīgas 

attieksmes tiesības attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanu saskaņā ar attiecīgajām valsts procedūrām neskar dalībvalstu kompetenci uzņemt 

šādus trešo valstu darba ņēmējus to darba tirgū.
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(16) Trešo valstu darba ņēmējiem būtu jābauda vienlīdzīga attieksme attiecībā uz sociālo 

nodrošinājumu. Sociālā nodrošinājuma jomas ir noteiktas Padomes Regulā 

(EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu 

darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas 

Kopienā. Ar 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, 

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumus attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas 

likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā un atrodas pārrobežu situācijā. Noteikumi par vienlīdzīgu 

attieksmi attiecībā uz sociālo nodrošinājumu šajā priekšlikumā var attiekties arī uz 

personām, kas ierodas dalībvalstī tieši no trešās valsts, pieņemot, ka persona valstī uzturas 

legāli un izpilda nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai būtu tiesīgs 

saņemt atbilstīgos sociālā nodrošinājuma pabalstus. Tomēr sociālā nodrošinājuma jomā 

trešo valstu darba ņēmējiem, kuri atrodas pārrobežu situācijā, šai direktīvai nebūtu jāpiešķir 

plašākas tiesības par tām, kas jau ir noteiktas esošajos Savienības tiesību aktos. Turklāt 

direktīvai nebūtu jāpiešķir tiesības saistībā ar situācijām, kuras atrodas ārpus Savienības

tiesību aktu jomas, piemēram, saistībā ar trešā valstī dzīvojošiem ģimenes locekļiem.

(16a) ES tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības organizēt savas sociālā nodrošinājuma 

shēmas. Ja nav saskaņotu ES mēroga tiesību aktu, katras dalībvalsts tiesību aktos 

jāizklāsta nosacījumi, saskaņā ar kuriem piešķir sociālā nodrošinājuma pabalstus, kā 

arī šādu pabalstu apjoms un laikposms, par kuru tos piešķir. Tomēr, īstenojot šīs 

tiesības, dalībvalstīm būtu jāievēro ES tiesību akti . Trešo valstu valstspiederīgajiem 

saskaņā ar šo direktīvu būtu jāizpilda nosacījumi, kas izklāstīti kompetentās 

dalībvalsts tiesību aktos attiecībā uz iestāšanos sociālā nodrošinājuma shēmā vai 

tiesībām uz pabalstu.

(16b) Sociālu pabalstu saņemšana var būt atkarīga no vispārējiem valsts tiesību aktos noteiktiem 

nosacījumiem, tostarp no gatavības un oficiālām tiesībām strādāt.

(16c) Vienlīdzīga attieksme pret trešo valstu darba ņēmējiem neattiecas uz pasākumiem 

arodmācību jomā, ko finansē saskaņā ar sociālās palīdzības shēmām.
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(17) Ņemot vērā to,. ka ierosinātās rīcības mērķus, proti, noteikt vienotu pieteikšanās procedūru 

nolūkā izsniegt vienotu atļauju, lai trešo valstu valstspiederīgie varētu strādāt dalībvalsts 

teritorijā, un nodrošināt tiesības trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas 

dalībvalstī, nevar pietiekami sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības 

mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(18) Šajā direktīvā tiek ievērotas pamattiesības un Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītie principi.

(19) [svītrots]

(19a) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu dalībvalstis tiek 

mudinātas gan pašu, gan Savienības interesēs sastādīt savas tabulas, kurās pēc iespējas 

parādītu saistību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, kā arī darīt tās zināmas 

atklātībai.

(20) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas 

pievienots Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 

4. pantu, minētās dalībvalstis nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, tā nav tām saistoša un 

nav jāpiemēro.

(21) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, tā nav tai saistoša 

un nav jāpiemēro.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt:

a) vienotu pieteikšanās procedūru vienotas atļaujas izsniegšanai trešo valstu 

valstspiederīgajiem, lai viņi varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, vienkāršojot 

procedūras viņu uzņemšanai un atvieglojot viņu statusa kontroli un;

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

balstīts uz vienlīdzīgu attieksmi pret šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Šī direktīva neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu 

darba tirgū.

2. pants

Definīcija

Šajā direktīvā:

a) "trešās valsts valstspiederīgais" ir jebkura persona, kas nav Eiropas Savienības pilsonis 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 1. punkta nozīmē;

b) "trešās valsts darba ņēmējs" ir katrs trešās valsts valstspiederīgais, kas ir uzņemts 

dalībvalsts teritorijā, tur likumīgi uzturas un kuram ir atļauts strādāt apmaksātā darbā un 

kuru aizsargā valsts nodarbinātības likums un/vai saskaņā ar valsts praksi šajā dalībvalstī;

c) "vienota atļauja" ir uzturēšanās atļauja, ko izdod dalībvalsts iestādes, atļaujot trešās valsts 

valstspiederīgajam likumīgi uzturēties tās teritorijā darba nolūkā;
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d) "vienota pieteikšanās procedūra" ir jebkura procedūra, kuras rezultātā, pamatojoties uz 

vienu pieteikumu par atļaujas izdošanu trešās valsts valstspiederīgajam, lai viņš varētu 

uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, pieņem lēmumu par vienotas atļaujas izdošanu 

attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam.

3. pants

Darbības joma

1. Šī direktīva attiecas uz:

a) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas iesniedz pieteikumu, lai dalībvalsts teritorijā 

varētu uzturēties darba nolūkā,

b) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas saskaņā ar valsts vai citiem Savienības

noteikumiem ir uzņemti tādiem nolūkiem, kas nav saistīti ar darbu, kuri drīkst 

strādāt un kuriem izsniedz uzturēšanās atļauju saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1030/2002; kā arī

c) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir uzņemti darba nolūkā saskaņā ar valsts 

vai citiem Savienības noteikumiem.

2. Šī direktīva neattiecas uz šādiem trešo valstu valstspiederīgajiem:

a) personām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļi, kuras ir izmantojušas 

vai izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Savienības teritorijā saskaņā ar 

Direktīvu 2004/38/EK;

b) personām, kā arī viņu ģimenes locekļiem un neatkarīgi no to valstspiederības, kurām 

ir – tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņiem – tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar 

nolīgumiem starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešām valstīm, 

no otras puses;

c) personām, kas ir norīkotas darbā, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais uzņēmums ir 

reģistrēts dalībvalstī, vai valstī, kas nav dalībvalsts, ar nosacījumu, ka darba ņēmēji ir 

norīkoti darbā;
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d) personām, kas ieceļo dalībvalstī saskaņā ar saistībām, kuras ietvertas starptautiskā 

nolīgumā, atvieglojot ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos noteiktām fizisku personu 

kategorijām, kas saistītas ar tirdzniecību un investīcijām;

e) personām, kas pieteikušās uzņemšanai vai ir uzņemtas dalībvalsts teritorijā kā 

sezonas strādnieki vai kā aukles;

f) personām, kam ir atļauja uzturēties dalībvalstī, pamatojoties uz pagaidu aizsardzību, 

vai kas ir pieteikušās uz uzturēšanās atļauju ar šādu pamatojumu un gaida lēmumu 

par savu statusu;

g) personām, kam ir starptautiska aizsardzība saskaņā ar Direktīvu 2004/83/EK vai kas 

pieteikušās uz starptautisku aizsardzību saskaņā ar šo direktīvu, bet vēl nav pieņemts 

galīgais lēmums par viņu pieteikumu;

h) personām, kam ir starptautiska aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 

starptautiskām saistībām vai dalībvalsts praksi, vai kas ir pieteikušās uz aizsardzību 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, starptautiskām saistībām vai dalībvalsts praksi, bet 

nav pieņemts galīgais lēmums par viņu pieteikumu;

i) personām, kas ir Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji saskaņā ar 

Direktīvu 2003/109/EK;

j) personām, kuru izraidīšana ir atlikta faktiska vai juridiska pamatojuma dēļ;

k) personām, kas iesniegušas uzturēšanās pieteikumus vai kuras ir uzņemtas dalībvalsts 

teritorijā kā pašnodarbinātas personas;

(l) personām, kas ir pieteikušās uzņemšanai vai ir uzņemtas jūrnieka darbā vai 

darbā jebkurā statusā uz kuģa, kas ir reģistrēts dalībvalstī vai kuģo ar 

dalībvalsts karogu.

3. Dalībvalstis var nolemt, ka šīs direktīvas 4.–10. pantu nepiemēro trešās valsts 

valstspiederīgajiem, kuriem ir piešķirtas atļaujas strādāt dalībvalsts teritorijā uz laikposmu, 

kas nepārsniedz sešus mēnešus, un trešās valsts valstspiederīgajiem, kuri uzņemti studiju 

nolūkā.
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4. Šīs direktīvas 4.–10. pantu nepiemēro trešās valsts valstspiederīgajiem, kuriem ir atļauts 

strādāt, pamatojoties uz vīzu.

4. pants

Vienota pieteikšanās procedūra

1. Pieteikumu vienotai atļaujai iesniedz, izmantojot vienotu pieteikšanās procedūru.

Dalībvalstis nosaka, vai pieteikumus vienotai atļaujai iesniedz trešās valsts 

valstspiederīgais vai viņa darba devējs. Dalībvalstis var izlemt, vai pieteikumu var iesniegt 

trešās valsts valstspiederīgais vai viņa darba devējs.

2. Dalībvalstis izskata pieteikumu un pieņem lēmumu piešķirt, grozīt vai atjaunot vienoto 

atļauju, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas valsts tiesību aktos.

Lēmums piešķirt, grozīt vai atjaunot vienoto atļauju apvieno vienā administratīvā aktā 

tiesības, kas ietver uzturēšanās un darba atļauju.

3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka pieteikumu izskata vai nu tad, kad attiecīgais trešās 

valsts valstspiederīgais uzturas ārpus dalībvalsts teritorijas, kurā viņš/viņa vēlas tikt 

uzņemts/-a, vai, – ja to paredz valsts tiesību akti – kad viņš/viņa jau likumīgi uzturas šajā 

dalībvalstī.

4. Uz vienoto pieteikšanās procedūru neattiecas vīzas iegūšanas procedūra, kas var būt 

nepieciešama sākotnējai ieceļošanai.

5. Izpildot nepieciešamos nosacījumus, dalībvalstis izdod vienoto atļauju trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kas iesniedz uzturēšanās pieteikumu, un jau uzņemtiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuri iesniedz pieteikumu uzturēšanās atļaujas atjaunošanai vai 

grozīšanai pēc valsts īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā.

5. pants

Kompetentā iestāde

1. Dalībvalstis nozīmē iestādi, kas ir kompetenta pieņemt pieteikumu un izdot vienoto 

atļauju.
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2. Iespējami drīz un ne vēlāk kā četrus mēnešus no datuma, kad pieteikums iesniegts, 

kompetentā iestāde pieņem lēmumu par pilnīgu pieteikumu.

Pirmajā daļā minēto termiņu var pagarināt tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieteikuma 

izskatīšanas sarežģītību.

Jebkādas sekas, kas izriet no tā, ka lēmums termiņā, kas paredzēts šajā noteikumā, nav 

pieņemts, nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

3. Kompetentā iestāde savu lēmumu pieteikuma iesniedzējam paziņo rakstiski saskaņā ar 

attiecīgos valsts tiesību aktos noteikto paziņošanas kārtību.

4. Ja pieteikuma pamatojumā sniegtā informācija vai dokumenti nav pietiekami, kompetentā 

iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam, kāda papildu informācija ir nepieciešama, un var 

noteikt pieņemamu termiņu tās sniegšanai. Dokumenta 2. punktā minēto periodu aptur līdz 

laikam, kad iestādes saņēmušas vajadzīgo papildu informāciju vai dokumentus. Ja papildu 

informāciju vai dokumentus noliktajā termiņā neiesniedz, pieteikumu var noraidīt.

6. pants

Vienota atļauja

1. Dalībvalstis izsniedz apvienoto atļauju, izmantojot vienoto formu, kas noteikta Regulā 

(EK) Nr. 1030/2002, un norāda ar darba atļauju saistīto informāciju saskaņā ar minētās 

Regulas pielikuma a) daļas 7.5. - 9. punktu.

Dalībvalstis var izdot vienotajai atļaujai papildu dokumentu, kurā norāda visu būtisko 

informāciju par nosacījumiem un īpašām tiesībām strādāt, un var to pārskatīt, ja mainās 

vienotās atļaujas turētāja statuss darba tirgū.

2. Izsniedzot vienoto atļauju, dalībvalstis neizsniedz papildu atļaujas kā pierādījumu sniegtai 

piekļuvei darba tirgum.
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7. pants

Citiem nolūkiem, izņemot darbu, izsniegtas uzturēšanās atļaujas

1. Izdodot uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1030/2002, dalībvalstis norāda 

informāciju par atļauju strādāt, neatkarīgi no atļaujas veida. Dalībvalstis var izdot 

uzturēšanās atļaujai papildu dokumentu, kurā norāda visu būtisko informāciju par 

nosacījumiem un īpašām tiesībām strādāt, un var to pārskatīt, ja mainās uzturēšanās

atļaujas turētāja statuss darba tirgū.

2. Izdodot uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1030/2002, dalībvalstis neizdod 

papildu atļaujas kā pierādījumu tam, ka ir atļauta piekļuve darba tirgum.

8. pants

Procesuālās garantijas

1. Rakstiskajā paziņojumā par lēmumu, ar kuru noraida vienotas atļaujas pieteikumu, 

nepiešķir, negroza vai neatjauno vai anulē vienoto atļauju, norāda iemeslus, pamatojoties uz 

kritērijiem, kas noteikti valsts vai Savienības tiesību aktos.

Katru lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, negroza vai neatjauno vai anulē 

vienoto atļauju, var apstrīdēt attiecīgās dalībvalsts tiesās saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Rakstiskajā paziņojumā norāda iespējamo pārsūdzības kārtību un termiņu.

2. Pieteikumu var uzskatīt par nepieņemamu, pamatojoties uz tādu trešo valstu valstpiederīgo 

uzņemšanas apjomu, kuri ierodas nodarbinātības nolūkā, un tādēļ tas nav jāizskata.
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9. pants

Informēšana

Pēc pieprasījuma dalībvalstis sniedz atbilstošu informāciju trešās valsts valstspiederīgajam un 

nākamajam darba devējam par pieteikuma aizpildīšanai nepieciešamajiem dokumentiem.

10. pants

Nodevas

Dalībvalstis var lūgt pieteikuma iesniedzējiem maksāt nodevas. Vajadzības gadījumā šīs nodevas 

iekasē pieteikumu apstrādāšanai saskaņā ar šo direktīvu. Šādos gadījumos nodevu apmēru var 

noteikt atkarībā no faktiski sniegtā pakalpojuma apmēra.

11. pants

Vienotās atļaujas piešķirtās tiesības

Ja vienota atļauja izdota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, atļaujas derīguma termiņa laikā tās 

turētājam piešķir vismaz šādas tiesības:

a) ieceļot un uzturēties tās dalībvalsts teritorijā, kas izdevusi vienoto atļauju, ar nosacījumu, 

ka atļaujas turētājs atbilst visām uzņemšanas prasībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b) brīvu piekļuvi visai tās dalībvalsts teritorijai, kura ir izsniegusi vienoto atļauju, ievērojot 

ierobežojumus, kas noteikti valsts tiesību aktos;

c) veikt noteiktas nodarbinātības darbības, kas ir atļautas saskaņā ar vienoto atļauju atbilstīgi 

valsts tiesību aktiem;

(d) saņemt informāciju par savām tiesībām, kas ir saistītas ar atļauju, kas piešķirta ar šo 

direktīvu un/vai valsts tiesību aktiem.
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12. pants

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi

1. Trešo valstu darba ņēmēji, kas ir minēti 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, bauda ar 

tās dalībvalsts valstspiederīgajiem vienlīdzīgu attieksmi, kurā tie uzturas, šādās jomās:

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

aizsardzība darba vietā;

(b) biedrošanās brīvība, piederība organizācijai un dalība organizācijā, kas pārstāv darba 

ņēmējus vai darba devējus, vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir konkrētu 

profesiju pārstāvji, tostarp šo organizāciju piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 

tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību;

c) izglītība un arodmācība;

d) diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar 

attiecīgajām valsts procedūrām;

e) valsts tiesību aktu noteikumi, kas attiecas uz sociālā nodrošinājuma jomām, kuras 

noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā 

nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un 

viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā . Attiecīgi piemēro īpašos 

noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 859/2003 (2003. gada 14. maijs), pielikumā, 

ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina 

arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētie noteikumi jau 

neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;

f) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas 

pieejami sabiedrībai, ieskaitot mājokļa ieguves kārtību, kā noteikts valsts tiesību 

aktos. Šis punkts saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem neierobežo līgumu 

slēgšanas brīvību;
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g) palīdzības pakalpojumiem, ko sniedz nodarbinātības dienesti.

2. Vienlīdzīgu attieksmi pret valstspiederīgajiem un trešo valstu valstspiederīgajiem 

dalībvalstis var panākt:

a) pieprasot pierādījumus par pienācīgu valodas prasmi, lai piekļūtu izglītībai un 

apmācībai. Uz piekļuvi universitātei un izglītībai pēc vidusskolas līmeņa vai uz 

arodmācību var attiekties īpašu priekšnoteikumu izpilde, tostarp mācību maksas 

apmaksa saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b) saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz stipendijām un uzturēšanas 

pabalstiem, un aizdevumiem vai citām dotācijām un aizdevumiem attiecībā uz 

vidusskolas un augstāko izglītību un arodmācību;

c) saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz tiem trešo valstu darba ņēmējiem, 

kas uzņemti to teritorijā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/114/EK.

d) saskaņā ar 1. punkta f) apakšpunktu attiecībā uz mājokli;

e) ierobežojot 1. punkta c) un f) apakšpunktā noteiktās tiesības attiecībā uz tiem trešo 

valstu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti;

f) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās tiesības […] attiecībā uz tiem trešo 

valstu valstspiederīgajiem, kuri ir nodarbināti, – izņemot tiesības uz bezdarbnieka 

pabalstu personām, kuru tiesības ir pamatotas ar iepriekšēju nodarbinātību attiecīgajā 

dalībvalstī;

g) ierobežojot 1. punkta g) apakšpunktā noteiktās tiesības trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuriem ir atļauts strādāt bez jebkādiem ierobežojumiem.

3 Direktīvas 1. punktā noteiktās tiesības saņemt vienlīdzīgu attieksmi neskar dalībvalsts 

tiesības atsaukt vai atteikties atjaunot uzturēšanās atļauju, kas izdota saskaņā ar šo 

direktīvu, uzturēšanās atļauju, kas izdota citā nolūkā kā darbs, vai vīzu.
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4. Neskarot divpusējus nolīgumus, trešo valstu darba ņēmēji, […] kuri pārceļas uz trešo 

valsti, vai šāda darba ņēmēja apgādājamie, kas zaudējuši apgādnieku, uzturas trešās valstīs 

un kuru tiesības izriet no šāda darba ņēmēja statusa, saņem ar likumu noteiktus vecuma, 

invaliditātes vai nāves gadījuma pabalstus, pamatojoties uz darba ņēmēja iepriekšēju 

nodarbinātību un kas iegūti saskaņā ar tiesību aktiem, kas definēti 3. pantā Padomes 

Regulā (EK) Nr. 883/2004, ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādām pašām likmēm, kā 

tās, ko piemēro attiecīgo dalībvalstu valstspiederīgajiem, kad tie pārceļas uz trešo valsti.

13. pants

Labvēlīgāki noteikumi

1. Šo direktīvu piemēro, neierobežojot labvēlīgākus noteikumus:

a) Savienības tiesību aktos, tostarp divpusējos un daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti 

starp Savienību vai starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un vienu 

vai vairākām trešām valstīm, no otras puses;

b) divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti starp vienu vai vairākām 

dalībvalstīm un vienu vai vairākām trešām valstīm.

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības pieņemt vai uzturēt spēkā noteikumus, kas ir 

labvēlīgāki personām, uz kurām tā attiecas.

14. pants

Plašas sabiedrības informēšana

Katra dalībvalsts sabiedrībai dara pieejamu regulāri atjauninātu informācijas kopumu par 

nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalsts 

teritorijā darba nolūkā.
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15. punkts

Ziņojumi

1. Regulāri un pirmo reizi ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kas norādīta 16. pantā, Komisija 

ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu dalībvalstīs un 

ierosina visus vajadzīgos grozījumus.

2. Reizi gadā un pirmo reizi ne vēlāk kā [gadu pēc direktīvas transponēšanas datuma] 1. jūlijā 

dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par 

Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību paziņo Komisijai 

statistiku par trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam piešķirtas vienotās atļaujas 

iepriekšējā kalendārā gada laikā.

16. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka vēlākais {trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā} stājas 

spēkā normatīvie vai administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ievērotu šo direktīvu.

Dalībvalstis tos tūlīt dara zināmus Komisijai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāma 

šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
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17. pants

Stāšanās spēkā

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

Vēstnesī.

18. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs
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PADOMES PROTOKOLĀ IEKĻAUJAMĀS DEKLARĀCIJAS

PADOMES DEKLARĀCIJA

Padome atgādina, ka darbaspēka migrācijas politika, tostarp šī direktīva, būtu jāīsteno, pilnībā 

ievērojot acquis communautaire un Savienības priekšrocības, kā tas īpaši minēts 2003. gada 

16. aprīļa un 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās aktu attiecīgajos noteikumos, kas dalībvalstīm ir 

jāievēro. Tādēļ pret to dalībvalstu migrējošiem darba ņēmējiem, kuru darba ņēmēju brīvai kustībai 

piemēro pārejas noteikumus, kā arī pret viņu ģimenes locekļiem, kas likumīgi uzturas un strādā citā 

dalībvalstī, neattiecas stingrāk, nekā pret tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas uzturas un 

strādā attiecīgajā dalībvalstī un kuri bauda ar šo direktīvu noteiktās tiesības.

________________


