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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų 

šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos1 ir Direktyvą 2004/114/EB dėl 

trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlyginamo stažavimosi ar 

savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų2. Šiuo pasiūlymu minėtos dvi direktyvos ne tik 

susisteminamos į vieną bendrą dokumentą, bet ir išplečiama jų taikymo sritis asmenų, 

kuriems jos taikomos, kategorijų atžvilgiu bei papildomos kai kurios teisės, kuriomis 

naudojasi atitinkamų trečiųjų šalių piliečiai. 

 

Komisijos teigimu, pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES taptų patrauklesnė 

gabiems imigrantams iš trečiųjų šalių. Todėl bendromis taisyklėmis siekiama pakeisti įvairias 

nacionalines prašymų, susijusių su priėmimu ir leidimais gyventi, taisykles, kad būtų 

supaprastintos procedūros, taikytinos būsimiems prašytojams ir organizacijoms, kurioms tai 

aktualu, ir patvirtinama, kad būtina bendra ES masto priemonė atitinkamų asmenų judumui 

Europos Sąjungoje skatinti. Naujos redakcijos direktyvos aprėptis išplėsta siekiant įtraukti dvi 

papildomas asmenų kategorijas – atlyginamus stažuotojus ir au pair darbuotojus – kad, kaip 

pažymima pasiūlyme, būtų galima padėti apsaugoti nuo išnaudojimo šių pažeidžiamos grupių 

atstovus. 

 

Vienas iš svarbiausių šio pasiūlymo elementų – geriau išnaudoti studentų ir tyrėjų potencialą 

sudarant jiems lengvesnes sąlygas dirbti ES baigus studijas arba mokslinius tyrimus. Priėmus 

pradinį pasiūlymą studentai įgytų daugiau teisių dirbti ne visą darbo dieną – leidžiamas 

valandų skaičius būtų padidintas nuo 10 iki 20 per savaitę – tyrėjų šeimos nariams būtų 

suteikta teisė ieškotis darbo, o studijas ar mokslinius tyrimus baigusiems studentams ir 

tyrėjams būtų leista 12 mėnesių likti teritorijoje siekiant sužinoti, kokios čia darbo galimybės. 

Taip pat įtraukta nuostata dėl studentų ir tyrėjų, pirmiausia dalyvaujančių programose 

„Erasmus Mundus“ arba „Marie Curie“, judumo ES viduje palengvinimo. 

 

Dar viena nauja svarbi šio pasiūlymo ypatybė yra tai, kad kai kurios pagrindinės nuostatos dėl 

įvažiavimo ir gyvenimo sąlygų tampa privalomos, kai jos dar nėra privalomos pagal esamus 

ES teisės aktus. Pasiūlyme numatyta, kad visas priėmimo vienoje valstybėje narėje sąlygas 

tenkinančiam prašytojui būtų suteikta ilgalaikė viza arba leidimas gyventi. 

 

                                                 
1 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios leidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti 

mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15). 
2 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 (OL L 375, 2004 12 23, p. 12). 
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PAKEITIMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) nacionalinės valdžios institucijos 

turėtų pranešti trečiųjų šalių piliečiams, 

pateikusiems prašymus priimti juos 

valstybėse narėse pagal šią direktyvą, apie 

sprendimą, priimtą dėl jų prašymo. Jos 

turėtų pranešti raštu kuo greičiau – 

vėliausiai per 60 dienų arba vėliausiai per 

30 dienų po prašymo pateikimo dienos 

tyrėjų ir studentų, kuriems taikomos 

Sąjungos programos, įskaitant judumo 

priemones, atveju; 

(30) nacionalinės valdžios institucijos 

turėtų pranešti trečiųjų šalių piliečiams, 

pateikusiems prašymus priimti juos 

valstybėse narėse pagal šią direktyvą, apie 

sprendimą, priimtą dėl jų prašymo. Jos 

turėtų pranešti raštu kuo greičiau – 

vėliausiai per 60 dienų arba vėliausiai per 

30 dienų po prašymo pateikimo dienos 

tyrėjų ir studentų, kuriems taikomos 

Sąjungos programos, įskaitant judumo 

priemones, atveju. Valstybės narės turėtų 

sudaryti sąlygas pateikti skundą 

kompetentingam nacionaliniam teismui 

dėl netiesioginio atsisakymo priimti, kai 

nacionalinės valdžios institucijos neatsako 

į prašymą per nurodytą laikotarpį; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) kurie pagal atitinkamos valstybės narės 

nacionalinės teisės aktus laikomiems 

savarankiškai dirbančiais asmenimis; 

e) kurie pagal atitinkamos valstybės narės 

nacionalinės teisės aktus laikomi laisvųjų 

profesijų atstovais arba savarankiškai 

dirbančiais asmenimis; 
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PROCEDŪRA 
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