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PROGRAMOS PROJEKTAS

Remiantis demografinėmis prognozėmis, darbingo amžiaus gyventojų skaičius ES iki 2050 m. 
sumažės 48 mln. Kita vertus, ES įmonės vis dažniau susiduria su didėjančiu laisvų darbo 
vietų, visų pirma skirtų aukštos kvalifikacijos darbuotojams, skaičiumi.

Tačiau Europos Sąjungai nesiseka pritraukti geriausių ir gabiausių darbuotojų, kuriems 
tokios šalys kaip JAV, Kanada ir Australija yra daug patrauklesnės už ES.

Tokią situaciją lemia šie veiksniai:
– Nevienodas valstybių narių požiūris neatspindi idėjos, kad Europos Sąjungai reikia trečiųjų 
šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų,
– dideli aukštos kvalifikacijos darbuotojų apibrėžties ir priėmimo kriterijų skirtumai 
akivaizdžiai riboja jų judumą ES,
– įleidimo procedūrų trukmė ir sudėtingumas,
– norint išlaikyti reikalingus aukštos kvalifikacijos darbuotojus, būtina užtikrinti visišką jų 
socialinę ir ekonominę integraciją.

Pasiūlymu dėl mėlynosios kortelės1 bandoma pataisyti situaciją ir padidinti ES galimybę 
pritraukti ir išlaikyti trečiųjų šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

Šis pasiūlymas yra grindžiamas EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies a punktu ir 4 dalimi, 
kuriose numatyta, kad Taryba patvirtina priemones, susijusias su trečiųjų šalių piliečių 
atvykimu ir apsigyvenimu ir reikiamų leidimų išdavimo tvarkos standartais bei teisės ir 
sąlygos, pagal kurias trečiosios šalies pilietis, teisėtai gyvenantys vienoje valstybėje narėje, 
gali apsigyventi antrojoje valstybėje narėje. Pasiūlymas taip pat grindžiamas Komisijos 
2005 m. pateiktu teisėtos migracijos politikos planu2, kuriame numatyti penki teisės aktų 
pasiūlymai dėl darbo jėgos judėjimo 2007–2009 m., tarp jų ir pasiūlymas dėl mėlynosios 
kortelės.

Šio seminaro tikslas yra išklausyti ekspertų ir suinteresuotų subjektų pranešimus ir aptarti 
pasiūlytos direktyvos turinį ir iškilusius klausimus.

15.00–15.35 val.
ĮVADAS

 Gerardo DEPREZO, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
pirmininko, sveikinimo kalba.

 Ewa KLAMT, Europos Parlamento narė ir pranešėja dėl ES mėlynosios kortelės 
direktyvos pasiūlymo.

 Europos Komisijos atstovas.
 Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos atstovas.

                                               
1 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos 
kvalifikacijos darbą sąlygų, žr. COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS).
2 žr. COM(2005) 669 galutinį ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Komisijos patvirtintus teisės aktų pasiūlymus.



OJ\730100LT.doc 3/5 PE409.359v01-00

LT

15.35–16.20 val. Kalbėjo:
 Sergio CARRERA, Teisingumo ir vidaus reikalų skyriaus vadovas ir 

Europos politinių studijų centro (angl. CEPS) mokslinis bendradarbis,
 David REISENZEIN, Vienoje įsikūrusios Tarptautinės migracijos 

organizacijos Plėtros, politikos ir žiniasklaidos skyriaus vadovas,
 Jan Tadeusz MASIEL, Europos Parlamento narys ir Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas dėl ES mėlynosios 
kortelės direktyvos pasiūlymo,

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Europos Parlamento narys ir PES 
frakcijos papildomas pranešėjas dėl ES mėlynosios kortelės direktyvos 
pasiūlymo,

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Europos Parlamento narė ir 
ALDE frakcijos papildoma pranešėja dėl ES mėlynosios kortelės 
direktyvos pasiūlymo.

16.20–16.50 val. Klausimai ir atsakymai.

15.35–16.50 val.
I DALIS

PASIŪLYMO DĖL ES MĖLYNOSIOS KORTELĖS NAGRINĖJIMAS

 Kaip pasiūlyme apibrėžiamas terminas „aukštos kvalifikacijos darbas“?
 Kaip bus sprendžiamas profesinių kvalifikacijų (taip pat ir diplomų) pripažinimo 

klausimas? Bendrosios ES sistemos, pagal kurią būtų pripažintos profesinės 
kvalifikacijos, įgytos ES nepriklausančiose šalyse, nėra, išskyrus pirmąjį kvalifikacijų 
pripažinimą tų profesijų atstovams, kurių minimalūs apmokymų reikalavimai yra 
suderinti ES lygiu. Taigi kvalifikacijas, kurias pripažįsta viena valstybė narė, gali 
atmesti kita valstybė narė, o tai gali sukelti problemų tuo atveju, jei ES mėlynosios 
kortelės turėtojai norės išvykti į antrąją valstybę narę.

 Atlyginimo riba. Iškelti klausimai:
                                  – Ar atsižvelgiama į mažų ir vidutinių įmonių interesus ir ekonominį 
pajėgumą? 

– Minimalaus darbo užmokesčio skirtumų Europoje, dėl kurių gali 
kilti judumo ES viduje problemų, klausimas. 

    – Galimybė valstybėms narėms netaikyti teisės aktų, nustatant 
pernelyg aukštą ribą.
 ES mėlynosios kortelės turėtojų teisės: vienodų sąlygų taikymo klausimas.
 Teisė išvykti į kitą valstybę narę, praėjus dvejiems teisėto gyvenimo pirmojoje 

valstybėje narėje metams.
 Ar mėlynoji kortelė yra pasirenkamasis modelis valstybėms narėms? Kokia yra 

valstybių narių veiksmų laisvė išduoti ES mėlynąsias korteles ir atnaujinti jų galiojimo 
laikotarpį (t.y. nulinės kvotos ir atsisakymo pagrindai atsižvelgiant į darbo rinkos 
politiką, palankesnių nuostatų klausimas)? Kokia yra nacionalinės legalios migracijos 
sistemos galia?

 Bendrijos pirmumo principas: ES darbuotojams iš ES-12 valstybių narių taikoma 
lengvatinio režimo išlyga pereinamojo laikotarpio nuostatose yra pirminės EB teisės 
dalis ir todėl turi viršenybę antrinės teisės atžvilgiu. Teoriškai, siūlomas teisės aktas 
neturėtų daryti įtakos darbuotojams iš ES-12 valstybių narių, tačiau kaip tai 
įgyvendinti praktikoje?
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16.50–17.40 val.
II DALIS

ES mėlynoji kortelė: ES verslo pasaulio atstovų ir dirbančiųjų požiūris

 Kokie yra Europos ekonomikos poreikiai?
 Koks bus ES mėlynosios kortelės poveikis darbo rinkai? 
 Kaip Europos lygiu ginami darbuotojų (ES piliečių ir migrantų) interesai ir kaip jie 

skatinami siekiant pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas?

16.50–17.15 val. Kalbėjo:
 Sverker RUDEBERG, Europos verslo konfederacijos („Business 

Europe“) Imigracijos darbo grupės pirmininkas,
 Barbara FABIAN, Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų asociacija, 

atstovė Europos Sąjungoje,
 Catelene PASSCHIER, Konferencijos sekretorė, Europos profesinių 

sąjungų konfederacija (angl. ETUC). 

17.15–17.40 val. Klausimai ir atsakymai.

17.40–18.20 val.
III DALIS

Kokie yra ateities plamai? 

 Remiantis 18 mėnesių Tarybos programos projektu, pristatytu 2008 m. birželio mėn., 
svarbiausias prioritetas – Europos migracijos ir prieglobsčio paktas ir visapusiškos 
Europos migracijos politikos kūrimas.Ar migracija siekiant dirbti aukštos 
kvalifikacijos darbą padėtų rasti ilgalaikį ekonominių ir demografinių problemų 
sprendimą ar jis būtų tik trumpalaikis?

 Trečiųjų šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų integracijos klausimas.

17.40–18.00 val. Kalbėjo:
 Daniel LECRUBIER, Prancūzijos nuolatinės atstovybės ES 

Teisingumo ir vidaus reikalų skyriaus vadovas,
 Ewa KLAMT, Europos Parlamento narė ir pranešėja dėl ES 

mėlynosios kortelės direktyvos pasiūlymo,
 Jan Tadeusz MASIEL, Europos Parlamento narys ir Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas dėl ES mėlynosios 
kortelės direktyvos pasiūlymo.

18.00–18.20 val. Klausimai ir atsakymai

18.20–18.30 val.
IŠVADOS

18.20–18.30 val. Gerardo DEPREZO, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
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komiteto pirmininko, baigiamosios pastabos.

PRIEDAS

PRAKTINIAI NURODYMAI DĖL DISKUSIJŲ

Pranešimams bus skiriama ne daugiau kaip 5–10 minučių (žr. programą).
Siekiant, kad diskusijų metu žodį galėtų tarti kuo daugiau Parlamento narių, kiekvienam pasisakymui ar 
klausimui bus skiriamos 3 minutės. 
Parlamento nariams žodis bus suteikiamas tokia tvarka, kokia bus gauti jų prašymai.
Pranešėjai, norintys papildyti savo kalbas, gali tai padaryti raštu ir iš anksto sekretoriatui siųsti dokumentus 
(pageidautina anglų ar prancūzų kalba vėliausiai iki 2008 m. birželio 23 d. 12.00 val.), šiuo elektroninio 
pašto adresu: ip-libe@europarl.europa.eu. Šie dokumentai bus išdalyti posėdžio metu.

SVARBI INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS DALYVAUTI SEMINARE 

Šiame seminare gali dalyvauti visuomenė, tačiau dėl priežasčių, susijusių su saugumu, dalyviai, kurie 
neturi leidimo įeiti į Europos Parlamentą, turėtų jį gauti iš anksto. Asmenys, norintys gauti leidimą, 
turėtų susisiekti su seminaro sekretoriatu iki 2008 m. birželio 23 d. šiuo elektroninio pašto 
adresu: ip-libe@europarl.europa.eu. Būtina nurodyti visą savo vardą ir pavardę, adresą ir gimimo 
datą. Asmenims, nepateikusiems šios informacijos, Apsaugos tarnyba neišduos leidimo. Savo 
ženklelį galėsite atsiimti klausymo dieną nuo 14.00 val. iki 15.00 val. prie įėjimo į PHS pastatą.

Seminaro sekretoriatas Telefonas Adresas El. pašto adresas

Ana Dumitrache
Administratorė +32.2.284 14 16

Europos Parlamentas
Wiertz g. 60
RMD 04J08
B-1047 Briuselis

Petra Götz 
Komiteto sekretoriato 
padėjėja

+32.2.284 46 16

Europos Parlamentas
Wiertz g. 60
RMD 04J040
B-1047 Briuselis

Vita Grifita
Padėjėja +32.2.284 49 43

Europos Parlamentas
Wiertz g. 60
RMD 04J038
B-1047 Briuselis

ip-libe@europarl.europa.eu
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