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Polityka i ustawodawstwo w dziedzinie 
legalnej migracji 

Podczas drugiej sesji plenarnej w listopadzie Parlament ma debatować nad sprawozdaniem ustawodawczym 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w sprawie polityki i 
ustawodawstwa w dziedzinie legalnej migracji. W sprawozdaniu zawarto szereg zaleceń dotyczących zmiany 
obowiązujących dyrektyw i wezwano Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego. 

Kontekst 
Po kilku dekadach wzrostu mediana wieku w UE wynosi obecnie 44 lata i oczekuje się, że jeszcze wzrośnie. 
Liczba ludności w wieku produkcyjnym, stanowiąca 59 % całkowitej liczby ludności UE w 2019 r., spadnie 
do 51 % do 2070 r. W 2020 r. w UE legalnie mieszkało około 23 mln obywateli państw trzecich (o dużo niższej 
medianie wieku – 36 lat), co stanowi ponad 5 % ludności. Badania potwierdzają, że kanały legalnej migracji 
stanowią realną opcję łagodzenia problemu malejącej siły roboczej w UE. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W sprawozdaniu komisji LIBE zawierającym zalecenia wezwano Komisję do przedstawienia do 31 stycznia 
2022 r., na podstawie art. 79 ust. 2 TFUE, wniosku ustawodawczego dotyczącego aktu, który – jako pakiet 
poprawek – ułatwiłby i promował wjazd i mobilność na terytorium Unii w odniesieniu do legalnie 
migrujących obywateli państw trzecich ubiegających się o pracę lub posiadających już zezwolenie na pracę. 
Dostosowałby również przepisy obowiązujących dyrektyw dotyczących legalnej migracji.  
Chociaż komisja LIBE z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie dyrektywy (UE) 2021/1883 w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji, samo to jest niewystarczające, ponieważ rynki pracy UE potrzebują również 
pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach. Komisja LIBE wzywa do utworzenia unijnej puli 
talentów umożliwiającej obywatelom państw trzecich ubieganie się o pracę z myślą o legalnej migracji do 
państwa członkowskiego, a pracodawcom z siedzibą w Unii poszukiwanie potencjalnych pracowników w 
państwach trzecich. Ponadto proponuje się ramy partnerstw w zakresie talentów z państwami trzecimi, 
w których państwa członkowskie mogłyby dobrowolnie uczestniczyć. Ponadto w sprawozdaniu wzywa się 
do wprowadzenia ogólnounijnego programu przyjmowania z myślą o wjeździe i pobycie osób 
prowadzących działalność na własny rachunek i przedsiębiorców, oraz wysoko mobilnych 
samozatrudnionych obywateli państw trzecich, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. 
Ponadto, aby ułatwić integrację na rynku pracy, należy stworzyć ramy walidacji i uznawania umiejętności 
i kwalifikacji obywateli państw trzecich. W sprawozdaniu wzywa się Komisję do zbadania możliwości 
mobilności krótkoterminowej jako uzupełnienia legalnej migracji, zwłaszcza w celach badawczych lub 
naukowych, aby poprawić współpracę z państwami trzecimi na wcześniejszym etapie. 

Jeżeli chodzi o spodziewany wniosek zmieniający dyrektywę w sprawie jednego zezwolenia (dyrektywa 
2011/98/UE), w sprawozdaniu proponuje się, by wnioski można było składać z państwa członkowskiego, w 
przypadku posiadania dokumentu pobytu, lub z państwa trzeciego. Podkreśla się w nim również, że 
obywatele państw trzecich nie powinni być zobowiązani do wielokrotnego przedkładania tych samych 
dokumentów. Ponadto w sprawozdaniu wzywa się do utworzenia ponadnarodowej sieci usług 
doradczych dla legalnie migrujących pracowników z państw trzecich, z wiodącym organem w każdym 
państwie członkowskim rozpatrującym wnioski oraz koordynującym doradztwo i informacje udzielane 
obywatelom państw trzecich ubiegającym się o pracę w UE lub posiadającym już zezwolenie na pracę. W 
sprawozdaniu stwierdzono również, że dyrektywa 2009/52/WE powinna zostać zmieniona, aby rozwiązać 
problem wyzysku pracowników poprzez uwzględnienie legalnie przebywających obywateli państw 
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trzecich, oraz że zmiana dyrektywy 2014/36/UE powinna umożliwić pracownikom sezonowym zmianę 
pracodawcy. 
W sprawozdaniu wzywa się Komisję do zmiany rzadko stosowanej dyrektywy 2003/109/WE w sprawie 
długoterminowego pobytu, aby skrócić okres wymagany do ubiegania się o pobyt długoterminowy z 
pięciu do trzech lat. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych: 2020/2255(INL); komisja przedmiotowo 
właściwa: LIBE; sprawozdawczyni: Abir Al Sahlani (Renew, Szwecja). 
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