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PROGRAMTERVEZET

A demográfiai előrejelzések szerint az EU-ban a munkaképes korú lakosság száma 2050-re 48 millió 
fővel fog csökkenni. Másrészt pedig az Európai Unió vállalatai egyre nehezebben találnak munkaerőt, 
különösen magasan képzett dolgozókat.

Az EU-nak még nem sikerült magához vonzania a legjobb és legkiválóbb embereket, akik továbbra 
sem találják olyan vonzónak az EU-t, mint az USÁ-t, Kanadát vagy Ausztráliát.

E helyzetet több tényező is magyarázhatja:
- a tagállamok elaprózott megközelítése, amelyek nem hajlandók elfogadni, hogy a harmadik országok 
magasan képzett dolgozóira szükség van az EU-ban;
- A magasan képzett munkaerő meghatározása és befogadási kritériumai terén mutatkozó jelentős 
különbségek, amelyek korlátozzák az EU-n belüli mobilitásukat;
- A bebocsátási eljárások hossza és összetettsége;
- Az ilyen munkavállalók teljes társadalmi és gazdasági integrációjának hiánya, amely alapvető 
fontosságú lenne ahhoz, hogy itt maradjanak.

A kék kártya javaslat1 ezt a helyzetet kívánja orvosolni, és javítani az EU azon képességét, hogy 
vonzza és megtartsa a harmadik országok magasan képzett munkavállalóit.

A javaslat az EK-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének a) pontján és (4) bekezdésén alapszik, amelyek 
kimondják, hogy a Tanács fogadja el a harmadik államok állampolgárainak belépésével és 
tartózkodásával kapcsolatos intézkedéseket, az ezekhez szükséges engedélyek kiadására szolgáló 
eljárásokkal kapcsolatos normákat, valamint intézkedéseket annak meghatározására, hogy harmadik 
államok valamely tagállamban törvényesen tartózkodó állampolgárai milyen feltételek mellett 
jogosultak más tagállamokban való tartózkodásra. A javaslat a Bizottság 2005. évi, a legális 
migrációval kapcsolatos politikai tervét2 követi. Ez azt tűzte ki célul, hogy 2007 és 2009 között öt 
jogalkotási javaslatot fogadjanak el a munkaerő-migrációval kapcsolatosan, köztük a kék kártyáról 
szóló javaslatot.

A szeminárium célja meghallgatni a szakértők és az érintett felek véleményét, valamint megvitatni a 
javasolt irányelv tartalmát és nyitott kérdéseit.

15.00 – 15.35
BEVEZETÉS

 Gerard DEPREZ, a LIBE bizottság elnöke, üdvözlő beszéd
 Ewa KLAMT, európai parlamenti képviselő és az EU-s kék kártyáról szóló irányelvre 

irányuló javaslat előadója
 Az Európai Bizottság képviselője
 A szlovén elnökség képviselője

                                               
1 A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való 
belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM(2007) 637, 
2007/0228 (CNS).
2 Lásd a COM(2005)669 végleges dokumentumot, valamint az Európai Bizottság által 2008. június 17-én 
elfogadott jogalkotási javaslatokat.
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15.35 – 16.20 Felszólalók:
 Sergio CARRERA, az Európai Politikai Tanulmányok Központja 

(CEPS) bel- és igazságügyi szekciójának vezetője 
 David REISENZEIN, a bécsi Nemzetközi Migrációs Szervezet 

fejlesztési, politikai és médiaosztályának vezetője 
 Jan Tadeusz MASIEL, európai parlamenti képviselő és az EU-s kék 

kártyáról szóló irányelvre irányuló javaslat előadója a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság részéről

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, európai parlamenti képviselő és az 
EU-s kék kártyáról szóló irányelvre irányuló javaslat árnyékelőadója a 
PSE képviselőcsoport részéről

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, európai parlamenti képviselő és 
az EU-s kék kártyáról szóló irányelvre irányuló javaslat árnyékelőadója 
az ALDE képviselőcsoport részéről

16.20 – 16.50 Kérdések és válaszok

15.35 – 16.50
I. ÜLÉS

AZ EU-S KÉK KÁRTYÁRÓL SZÓLÓ IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLAT 
ELEMZÉSE

 Hogyan határozza meg a javaslat a „magasan képzett” munkaerőt?
 Hogyan kezelik majd a szakmai képesítések elismerését, ideértve a diplomákat is? 

Nincs közös EU-s keret az EU-n kívül megszerzett szakmai képesítések elismerésére 
vonatkozóan, kivéve azon szakmai képesítések első elismerését, amelyek kapcsán EU-
szinten harminozáltak a minimális képzési követelmények. Ennek megfelelően, egy 
tagállamnak jogában áll elutasítani egy másik tagállam által elismert képesítést, ami 
problémákat jelenthet a kék kártyai birtokosai számára, amikor egy másik tagállamba 
kívánnak költözni.

 Jövedelemszint: ennek kapcsán több kérdés is felmerül:
- Figyelembe veszik-e a kis- és középvállalkozások érdekeit és gazdasági kapacitásait? 
- A minimálbérek terén Európán belül tapasztalható különbségek kérdése, ami 
problémákat okozhat az EU-n belüli mobilitás tekintetében. 
- A tagállamok szabályozásból való kimaradási joga, kiugróan magas határértékek 
rögzítése révén.
 Az EU-s kék kártya birtokosainak jogai – az egyenlő bánásmód kérdése
 Az első tagállamban való kétéves legális tartózkodás után más tagállamba történő 

átköltözés joga.
 A kék kártya választható modell-e a tagállamok számára? Milyen mozgásterük marad 

a tagállamoknak az EU-s kék kártya kiadása és megújítása terén (üres kvóták 
meghatározása, munkaerő-piaci politikához kapcsolódó okok miatt történő elutasítás, 
kedvezőbb rendelkezések kérdése)? Hogyan maradnak párhuzamosan hatályban a 
legális migrációval kapcsolatos nemzeti rendszerek?

 A közösségi preferencia elve - az EU-12 államokból származó munkavállalóknak az 
átmeneti megállapodások szerint biztosított preferenciális bánásmódot az elsődleges 
jog garantálja, ami így a másodlagos jogalkotás felett áll - a jogalkotási javaslat tehár 
elméletileg nem hat ki az EU-12 államokból származó munkavállalókra - hogyan 
működhet ez a gyakorlatban?
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16.50 – 17.40
II. ÜLÉS

Hogyan látja az EU-s kék kártyát az EU üzleti világa és munkavállalói

 Melyek az európai gazdaság igényei?
 Milyen hatást gyakorol majd az EU-s kék kártya a munkaerő-piacra? 
 Az (uniós állampolgár és migráns) munkavállalók érdekei európai szinten - milyen 

védelemben részesülnek és hogyan támogatják őket élet- és munkafeltételeik 
javításában?

16.50 – 17.15 Felszólalók:
 Sverker RUDEBERG, a Business Europe (európai üzleti szövetség) 

bevándorlással foglalkozó munkacsoportjának elnöke
 Barbara FABIAN, a DIHK (némez kereskedelmi és iparkamarák 

szövetsége) EU-képviselete részéről
 Catelene PASSCHIER, az európai szakszervezetek szövetségének 

(ETUC) szövetségi titkára 

17.15 – 17.40 Kérdések és válaszok

17.40 – 18.20
III. ÜLÉS

Az előttünk álló út 

 A migrációról és a menekültügyről szóló európai paktum és egy átfogó európai 
migrációs politika kidolgozása - a Tanács által 2008 júniusában bemutatott 18 hónapos 
programtervezet szerint alapvető prioritás

 A magasan képzett munkaerő migrációja hosszú távon is megoldást jelent-e a 
gazdasági és demográfiai problémákra, vagy csak rövid távon?

 A magasan képzett munkavállalók integrációjának kérdése.

17.40 – 18.00 Felszólalók:
 Daniel LECRUBIER, Franciaország EU melletti állandó képviselete 

bel- és igazságügyi szekciójának vezetője
 Ewa KLAMT, európai parlamenti képviselő és az EU-s kék kártyáról 

szóló irányelvre irányuló javaslat előadója
 Jan Tadeusz MASIEL, európai parlamenti képviselő és az EU-s kék 

kártyáról szóló irányelvre irányuló javaslat előadója a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság részéről 

18.00 – 18.20 Kérdések és válaszok

18.20 – 18.30
ÖSSZEGZÉS

18.20 – 18.30 Gerard DEPREZ, a LIBE bizottság elnöke, záróbeszéd
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MELLÉKLET

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A VITÁHOZ

Az előadások időtartama legfeljebb 5–10 perc (részletekért lásd a programot).
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb képviselő fel tudjon szólalni, a vita során a felszólalási idő 
felszólalásonként vagy kérdésenként legfeljebb 3 perc lehet. 
A szót a képviselők a felszólalásokra vonatkozó kérések beérkezésének sorrendjében kapják meg.
Azok a felszólalók, akik ki szeretnék egészíteni felszólalásaikat, ezt megtehetik, ha azt írásban (lehetőleg 
angol vagy francia nyelven) legkésőbb 2008. június 23-án 12 óráig) előzőleg eljuttatják a titkárságra (e-
mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Ezeket a dokumentumokat az ülés során kiosztják.

FONTOS MEGJEGYZÉS A SZEMINÁRIUM RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA

A szeminárium nyilvános. A parlamenti belépőkártyával nem rendelkező résztvevőknek azonban biztonsági 
okokból előzetesen belépőkártyát kell igényelniük. A belépőt igényelni szándékozók legkésőbb 2008. június 
23-ig vegyék fel a kapcsolatot a szeminárium titkárságával (ip-libe@europarl.europa.eu). A kérelmeknek 
tartalmazniuk kell a résztvevő teljes nevét, lakcímét és születési idejét. Ezen információk nélkül a 
biztonsági szolgálat nem ad ki belépőkártyát. A belépőkártyák a meghallgatás napján 14.00 és 15.00 óra 
között vehetők át a PHS épület bejáratánál.

A rendezvény titkársága Telefonszám Cím E-mail cím

Ana Dumitrache
Ügyintéző +32.2.284 14 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz
Bizottsági titkársági 
asszisztens

+32.2.284 46 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
Asszisztens +32.2.284 49 43

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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