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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1330/2011, ko iesniedza Ganas valstspiederīgais Agyeman Badu, 
par Itālijas tiesību aktiem attiecībā uz trešo valstu darba ņēmēju uzturēšanās 
noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts protests pret pašreizējiem Itālijas tiesību aktiem, ar ko regulē trešo valstu 
pilsoņu uzturēšanās noteikumus. Proti, lūgumraksta iesniedzējs protestē pret noteikumiem, 
kuros uzturēšanās tiesības ir saistītas ar nodarbinātību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Padomes Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos 
augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos ir vienīgais ES tiesību akts, kas attiecas uz 
darbaspēka migrāciju. Tajā paredzēts, ka zilo karti nevar atņemt, pamatojoties vienīgi uz to, 
ka zilās kartes īpašnieks ir bezdarbnieks, ja bez darba pavadītais periods ir trīs mēneši vai 
īsāks.  Tomēr nav paredzēta aizsardzība pret zilās kartes atņemšanu, ja bezdarba periods ir 
ilgāks par trīs mēnešiem.

Situācija attiecībā uz migrējošajiem darba ņēmējiem, kuri ir bezdarbnieki, ir dalībvalstu 
kompetencē, izņemot iepriekš minēto trīs mēnešu izņēmumu zilo karšu īpašniekiem. Tādēļ uz 
jautājumu, par ko sūdzas lūgumraksta iesniedzējs, ES tiesību akti neattiecas. 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par pensiju maksājumiem, kas ir palikuši Itālijā. ES 



PE492.748v01-00 2/2 CM\907494LV.doc

LV

tiesību akti neattiecas uz iespēju atmaksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tomēr uz trešā 
valstī veiktiem pensiju maksājumiem var attiekties divi atšķirīgi nosacījumi. Pirmkārt, ja no 
trešās valsts iebraukušais migrants, kurš ir šīs valsts valstspiederīgais, ir strādājis vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, uz viņu attiecas ES noteikumi par sociālās nodrošināšanas koordināciju. 
Saskaņā ar vienādas attieksmes principu Regulā 1231/10 paredzēts, ka pensija trešās valsts 
valstspiederīgajam trešajā valstī jāmaksā ar tādiem pašiem noteikumiem, ar kādiem pensija 
tiktu maksāta maksātājas dalībvalsts valstpiederīgajam. Šī regula ir tieši piemērojama un uz to 
var atsaukties valsts iestādēs un tiesās. 

Otrkārt, Direktīvas 2011/98/ES 12. panta 4. punktā (vienotās atļaujas direktīva)1 noteikts, ka:
„Trešo valstu darba ņēmēji, kuri pārceļas uz trešo valsti, vai šādu darba ņēmēju apgādību 
zaudējušas personas, kuras uzturas trešā valstī un kuru tiesības izriet no šāda darba ņēmēja 
statusa, saņem obligātās pensijas saistībā ar vecumu, invaliditāti un nāvi, pamatojoties uz šo 
darba ņēmēju iepriekšēju nodarbinātību un kārtību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 883/2004 
3. pantā, ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādām pašām likmēm, kādas piemēro attiecīgo 
dalībvalstu valstspiederīgajiem, kad tie pārceļas uz trešo valsti.”

Tas nozīmē, ka trešās valsts valstspiederīgajam, kurš ir strādājis tikai vienā dalībvalstī, ir 
tiesīgi uz tādu pašu attieksmi kā konkrētās valsts pilsoņi attiecībā uz pensijas pārnešanu uz 
trešo valsti. Šī direktīvas ir jāīsteno valsts tiesību aktos līdz 2013. gada 23. decembrim. Abos 
iepriekš minētajos gadījumos pensijas maksāšana trešā valstī ir atkarīga no tā, vai maksātājas 
valsts valstspiederīgiem ir tiesības saņemt tiem pienākošos pensiju šajā trešā valstī. 

Secinājumi

Komisija nevar iejaukties tajā sūdzības daļā, kas saistīta ar pastāvīgas uzturēšanās statusa 
atsaukšanu, kad bezdarba periods pārsniedz vienu gadu, jo šajā gadījumā tā ir nacionālā 
kompetence. Kad vienotās atļaujas direktīva pilnībā stāsies spēkā, Komisija nodrošinās, lai 
Itālijā pareizi īstenotu 12. panta 4. punktu.”

                                               
1 OV L 343, 23.12.2011., 1.-9. lpp.


