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SHTESA 1 TEK BROSHURA INFORMATIVE PËR APLIKUESIT PËR MBROJTJE NDËRKOMBËTARE (IPO 1)

Seksioni 8 – Të drejtat dhe detyrimet tuaja në Procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare
Qasja në Tregun e Punës

Qasja në tregun e punës për aplikuesit për mbrojtje ndërkombëtare është mundësuar nga Irlanda
duke zgjedhur Direktivën (e rishikuar) e Kushteve të Pranimit të BE -së (2013/33/BE).
Rregulloret e miratuara nga Irlanda si rezultat i kësaj Direktive lejojnë qasje efektive në tregun e
punës kur asnjë rekomandim i shkallës së parë për një aplikim të mbrojtjes ndërkombëtare nuk është
bërë brenda 6 muajve.
Një aplikues për mbrojtje ndërkombëtare mund të ketë qasje në tregun e punës gjashtë muaj nga
data kur është paraqitur kërkesa e tyre për mbrojtje, nëse ende nuk kanë marrë një rekomandim të
shkallës së parë nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare dhe nëse kanë bashkëpunuar me procesin.
Aplikuesit e përshtatshëm mund t'i drejtohen Ministrit të Drejtësisë për një leje të tregut të punës, e
cila lejon punësimin dhe vetëpunësimin. Një aplikues i cili nuk ka marrë një vendim të shkallës së
parë në lidhje me kërkesën e tij ose të saj për mbrojtje ndërkombëtare brenda një periudhe prej 5
muajsh, mund të aplikojë për leje për të hyrë në tregun e punës. Një leje e tillë, nëse jepet, do të hyjë
në fuqi nëse aplikuesi ende e ka këtë të drejtë në datën që shënon 6 muaj nga bërja e aplikimit të
tyre për mbrojtje ndërkombëtare.
Njësia për Qasje në Tregun e Punës (LMAU) e cila është pjesë e Ofrimit të Shërbimit të Imigracionit
(ISD), përpunon aplikimet në emër të Ministrit të Drejtësisë. Leja u jepet aplikuesve të përshtatshëm
për 12 muaj dhe mund të rinovohet derisa të merret një vendim përfundimtar në lidhje me kërkesën
për mbrojtje të mbajtësit.
Aplikuesit e përshtatshëm kanë qasje në të gjithë sektorët e punësimit, me përjashtim të Shërbimit
Civil dhe Publik, An Garda Síochána dhe Forcave Irlandeze të Mbrojtjes.
Për informacione të mëtejshme ju lutemi shihni faqen e internetit të Shërbimit Irlandez të
Natyralizimit dhe Imigracionit: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/labour-market-access.
Ju lutemi vini re se disa informacione të dhëna me qëllim të një kërkese për mbrojtje ndërkombëtare
mund t'i zbulohen Ofrimit të Shërbimit të Imigracionit dhe Departamenteve të tjera Qeveritare, në
përputhje me ligjin, me qëllim të përpunimit të një kërkese për leje për të hyrë në Tregun e Punës.

