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NÁVRH PROGRAMU

Podle demografických prognóz se počet obyvatel EU v produktivním věku sníží do roku 2050 
o 48 milionů. Podniky působící v EU se naproti tomu potýkají se stále větším počtem 
neobsazených pracovních míst, především pokud se jedná o místa určená pro vysoce 
kvalifikované pracovníky.

EU se nicméně dosud nepodařilo stát se přitažlivým místem pro ty „nejlepší a nejchytřejší“, 
kteří státy EU stále nepovažují za atraktivní – na rozdíl od zemí, jako jsou USA, Kanada či 
Autstrálie.

Tento stav lze přisoudit několika faktorům:
– nejednotný přístup členských států, který nenaznačuje, že EU vysoce kvalifikované 
pracovníky ze třetích zemí potřebuje; 
– velké rozdíly v definici vysoce kvalifikovaných pracovníků a v kritériích pro jejich přijímání 
evidentně omezují jejich mobilitu v rámci EU;
– délka a složitost přijímacích řízení;
– nedostatečná společenská a ekonomická integrace těchto pracovníků, přičemž jejich úplné 
začlenění by mělo klíčový vliv na jejich setrvání.

Návrh označovaný jako „modrá karta“1 usiluje o nápravu této situace a zlepšení schopnosti 
EU motivovat vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí k příchodu a setrvání v Unii.

Vychází z čl. 63 odst 3 písm. a) a odst. 4 Smlouvy o ES, v němž se stanoví, že Rada přijme 
opatření týkající se podmínek pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí, normy pro 
postupy vydávání nezbytných povolení a opatření definující práva a podmínky, za nichž 
mohou státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají v jednom z členských států, 
pobývat v jiných členských státech. Návrh navazuje na plán politiky v oblasti legální 
migrace2, který Komise předložila v roce 2005. Tento plán předpokládal, že v letech 2007 
až 2009 bude v oblasti pracovní migrace přijato pět legislativních návrhů, jedním z nichž 
bude návrh o modré kartě.

Cílem tohoto semináře je vyslechnout si příspěvky odborníků a jiných zainteresovaných 
subjektů a projednat obsah a nevyřešené otázky navrhované směrnice.

15:00–15:35
ÚVOD

 Gerard DEPREZ, předseda výboru LIBE, uvítací projev
 Ewa KLAMTOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka k návrhu 

směrnice EU o modré kartě
 zástupce Evropské komise

                                               
1 Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci, viz KOM (2007) 637, 2007/0228 (CNS)
2 Viz dokument KOM(2005) 669 v konečném znění a legislativní návrhy přijaté Evropskou komisí dne 17. 6. 
2008
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 zástupce slovinského předsednictví Rady

15:35–16:20 Promluví:
 Sergio CARRERA, vedoucí oddělení pro spravedlnost a vnitřní věci 

a vědecký pracovník Střediska pro studie evropské politiky (CEPS) 
 David REISENZEIN, vedoucí oddělení pro rozvoj, politiky a média 

Mezinárodní organizace pro migraci, Vídeň 
 Jan Tadeusz MASIEL, poslanec Evropského parlamentu 

a navrhovatel Výboru pro zaměstnanost a sociální věci k návrhu 
směrnice o modré kartě EU 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, poslanec Evropského parlamentu 
a stínový zpravodaj skupiny PSE k návrhu směrnice o modré kartě EU 

 Jeanine HENNISOVÁ-PLASSCHAERTOVÁ, poslankyně 
Evropského parlamentu a stínová zpravodajka skupiny ADLE k návrhu 
směrnice o modré kartě EU

16:20–16:50 Otázky a odpovědi

15:35–16:50
I. ČÁST

ROZBOR NÁVRHU SMĚRNICE O MODRÉ KARTĚ EU

 Jak je v návrhu definováno „zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci“?
 Jak bude vyřešeno uznávání odborných kvalifikací (včetně diplomů)? Uznávání 

odborných kvalifikací získaných mimo EU není v EU upraveno žádným společným 
rámcem; výjimku tvoří první uznání kvalifikací odborných pracovníků, u nichž došlo 
k harmonizaci minimálních požadavků na jejich odbornou přípravu na úrovni EU. 
Kvalifikace, které jsou v jednom členském státě uznávány, mohou být tedy v jiném 
členském státě odmítnuty, což může vést k potížím v případě, kdy se držitelé modré 
karty chtějí přestěhovat do jiného členského státu.

 Prahové hodnoty pro mzdu: vzniká několik otázek:
                                  – Jsou zohledněny zájmy a ekonomické možnosti malých a středních

podniků? 
– Otázka rozdílů v minimálních mzdách v Evropě, které 
mohou způsobit problémy v případě mobility uvnitř EU. 

    – Možnost členských států neuplatňovat tuto legislativu (opt-out) 
       stanovením příliš vysokých prahových hodnot

 Práva držitelů modré karty EU – otázka rovného zacházení
 Právo přestěhovat se do jiného členského státu po dvou letech oprávněného pobytu 

v jednom z členských států
 Představuje modrá karta model, který je pro členské státy volitelný? Jak velký prostor 

je ponechán členským státům pro rozhodování o udělování či prodlužování modré 
karty EU (problematika nulových kvót a příčin politiky pracovního trhu jako důvodů 
k odmítnutí, otázka přínivějších ustanovení)? Do jaké míry budou současně platit 
vnitrostátní systémy legální migrace?

 Zásada preference Společenství – přednostní zacházení s pracovníky EU ze států EU-
12 uvedené v přechodných opatřeních představuje primární právo ES a jako takové má 
přednost před sekundárními právními předpisy; legislativní návrh pracovníky EU 
ze států EU-12 teoreticky neovlivní, jak to však může fungovat v praxi?  
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16:50 - 17:40
II. ČÁST

Modrá karta EU z pohledu podnikatelských kruhů a pracujících občanů EU

 Co potřebuje evropská ekonomika?
 Jaký dopad bude mít modrá karta EU na pracovní trh? 
 Zájmy pracujících (občanů EU a migrujících pracovníků) na evropské úrovni –

jaká je jejich ochrana a podpora zaměřená na zlepšení životních a pracovních 
podmínek pracujících?

16:50–17:15 Promluví:
 Sverker RUDEBERG, předseda pracovní skupiny pro přistěhovalectví 

konfederace Business Europe (Konfederace evropského podnikání)
 Barbara FABIANOVÁ, DIHK – Sdružení německých průmyslových 

a obchodních komor,  zastoupení v EU
 Catelene PASSCHIEROVÁ, tajemnice Evropské konfederace 

odborových svazů (ETUC) 

17:15–17:40 Otázky a odpovědi

17:40–18:20
III. ČÁST
Jak dál? 

 Evropský pakt o migraci a azylu a rozvoj komplexní evropské migrační politiky –
podle návrhu programu Rady na 18 měsíců předloženého v červnu 2008 se jedná 
o zásadní priority.

 Je migrace za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci dlouhodobým 
či pouze krátkodobým řešením ekonomických a demografických problémů?

 Otázka integrace vysoce kvalifikovaných pracovníků

17:40–18:00 Promluví:
 Daniel LECRUBIER, vedoucí oddělení pro spravedlnost a vnitřní věci 

stálého zastoupení Francie při EU
 Ewa KLAMTOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka 

k návrhu směrnice EU o modré kartě
 Jan Tadeusz MASIEL, poslanec Evropského parlamentu 

a navrhovatel Výboru pro zaměstnanost a sociální věci k návrhu 
směrnice o modré kartě EU

18:00–18:20 Otázky a odpovědi

18:20–18:30
ZÁVĚR
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18:20–18:30 Gerard DEPREZ, předseda výboru LIBE, závěrečné slovo

PŘÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY PRO VEDENÍ DISKUSE

Časový limit na příspěvky je 5–10 minut (podrobnosti viz program).
V zájmu toho, aby se do diskuse mohl zapojit co největší počet poslanců, bude doba určená pro jednotlivé 
příspěvky během diskuse omezena na 3 minuty na jeden příspěvek či otázku. 
Slovo bude jednotlivým řečníkům udělováno v pořadí, v jakém o ně požádají.
Řečníci, kteří chtějí dodat svůj příspěvek, tak mohou učinit písemně zasláním podkladů sekretariátu (pokud 
možno v angličtině nebo ve francouzštině nejpozději do pondělí 23. 6. 2008 do 12:00, e-mailová adresa: 
ip-libe@europarl.europa.eu). Tyto dokumenty budou rozdány v průběhu semináře.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA SLYŠENÍ

Seminář je přístupný veřejnosti. Z bezpečnostních důvodů však musejí účastníci, kteří nejsou držiteli 
průkazu povolujícího vstup do Evropského parlamentu, tento průkaz získat předem. Zájemci o toto 
povolení ke vstupu se obrátí na sekretariát semináře (ip-libe@europarl.europa.eu) do 23. 6. 2008. Je nutné 
uvést celé jméno, adresu a datum narození. Bez těchto údajů bezpečnostní služba průkazy nevystaví. 
Povolení ke vstupu si můžete vyzvednout v den, kdy proběhne slyšení, mezi 14:00 a 15:00 u vchodu 
do budovy PHS.

Sekretariát semináře Telefon Adresa E-mail

Ana Dumitrache
referentka +32 2 284 14 16

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brusel

Petra Götz 
asistentka sekretariátu 
výboru

+32 2 284 46 16

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brusel

Vita Grifita
asistentka +32 2 284 49 43

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brusel

ip-libe@europarl.europa.eu
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