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ONTWERPROGRAMMA
Volgens demografische voorspellingen zal de omvang van de werkende bevolking in de EU 
tot 2050 naar schatting met 48 miljoen werknemers afnemen. Aan de andere kant krijgen de 
ondernemingen in de EU met een stijgend aantal vacatures te maken, met name voor hoog 
opgeleide werknemers.

De EU is er echter niet in geslaagd om de 'besten en knapsten' aan te trekken die de EU in 
vergelijking met landen als de VS, Canada of Australië verder onaantrekkelijk blijven vinden.

Verscheidene factoren zijn voor deze toestand verantwoordelijk:
- de gefragmenteerde aanpak van de lidstaten, die er niet in slagen de boodschap over te 
brengen dat er in de EU een behoefte aan hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen 
bestaat;
- de enorme verschillen in de beschrijving van en de toelatingscriteria voor hoog opgeleide 
werknemers, waardoor hun mobiliteit binnen de EU wordt beperkt;
- langdurige en ingewikkelde toelatingsprocedures;
- de ontoereikende sociale en economische integratie van deze werknemers, die essentieel is 
om ze binnen de Unie te houden.

Het voorstel voor de blue card1 is erop gericht deze toestand te verhelpen en het vermogen 
van de EU om hoog opgeleide werknemers uit derde landen aan te trekken en binnen te 
houden, te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor dit voorstel is artikel 63, leden 3 bis en 4 van het EG Verdrag, 
waarin wordt bepaald dat de Raad maatregelen betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen aanneemt, evenals procedurele normen voor de 
afgifte van de nodige vergunningen en maatregelen waarin de rechten en voorwaarden 
worden omschreven volgens welke onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, in andere lidstaten mogen verblijven. Het voorstel is gebaseerd op het beleidsplan 
op het gebied van legale migratie2 dat in 2005 door de Commissie werd uitgegeven. Dit 
beleidsplan voorziet in de aanneming van 5 wetsvoorstellen inzake werkmigratie tussen 2007 
en 2009, waaronder het voorstel voor de blue card.

Dit seminar biedt de gelegenheid om naar redevoeringen van experts en belanghebbenden te 
luisteren en om over de inhoud en onopgeloste vraagstukken van de voorgestelde richtlijn te 
bespreken.

15.00 - 15.35 uur
INLEIDING

 Gerard DEPREZ, voorzitter van de LIBE-Commissie, welkomstwoord 
 Ewa KLAMT, lid van het Europees Parlement en rapporteur voor het voorstel voor 

een Richtlijn inzake de Europese blue card
 Vertegenwoordiger van de Europese Commissie
 Vertegenwoordiger van het Sloveense voorzitterschap van de Raad

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen 
van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, zie COM(2007)637, 2007/228(CNS).
2 Zie het document COM(2005)0669 en de door de Commissie op 17.6.2008 aangenomen 
wetgevingsvoorstellen.
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15.35 - 16.50 uur
ZITTING I

ANALYSE VAN HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN INZAKE DE 
EUROPESE BLUE CARD

 Hoe wordt "een hooggekwalificeerde baan" in het voorstel omschreven?
 Hoe gaat men om met de erkenning van beroepskwalificaties (waaronder 

diploma’s)? Er bestaat geen gemeenschappelijk EU-kader dat de erkenning van buiten 
de EU verkregen beroepskwalificaties regelt, met uitzondering van de eerste erkenning 
van kwalificaties voor de beroepen waarvan de minimumopleidingsvereisten op EU-
niveau zijn geharmoniseerd . Als gevolg hiervan kan het zijn dat kwalificaties die door 
één lidstaat worden erkend, door een andere lidstaat niet worden erkend, wat 
problemen kan veroorzaken wanneer de bezitters van blue cards naar een andere 
lidstaat willen verhuizen.

 Salarisdrempel: Er werden verschillende vragen opgeworpen:
- Wordt er rekening gehouden met de belangen en het economisch 

vermogen van kleine en middelgrote ondernemingen?
- Ongelijke niveaus van de minimumlonen in de verschillende 

lidstaten zouden voor problemen zou kunnen zorgen in het geval 
van intracommunautaire mobiliteit. 

- De mogelijkheid van een ‘opt out’ voor de lidstaten door het 
vastleggen van buitensporig hoge drempels.

 De rechten van bezitters van Europese blue cards– het vraagstuk van gelijke 
behandeling.

 Het recht om naar een andere lidstaat te verhuizen na twee jaar van legaal verblijf in 
de eerste lidstaat.

 Is de blue card een keuzemodel voor de lidstaten – welke speelruimte krijgen de 
lidstaten bij het verlenen of verlengen van een Europese blue card (de kwestie van 
nullijnen en arbeidsmarktredenen als grond voor weigering, het vraagstuk van betere 
voorzieningen)? In welke mate zullen daarnaast nationale legale migratiesystemen van 
kracht blijven?

Het beginsel van communautaire preferentie – de voorkeursbehandeling van werknemers 
uit de EU-12 zoals geformuleerd in de overgangsregelingen, is primair communautair recht, 
en als zodanig heeft het voorrang boven secundaire wetgeving – in theorie zal het 
wetgevingsvoorstel de EU-werknemers van de EU-12 niet betreffen, maar hoe gaat dit in de 
praktijk functioneren?

15.35 - 16.20 uur Toespraken door:
 Sergio CARRERA, hoofd van de afdeling Justitie en Binnenlandse 

zaken en Research Fellow aan het Centrum voor Europese 
beleidsstudies (Centre for European Policy Studies (CEPS))

 David REISENZEIN, hoofd van de afdeling ontwikkeling, beleid en 
media bij de internationale organisatie voor migratie Wenen 

 Jan Tadeusz MASIEL, lid van het Europees Parlement en rapporteur 
voor advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voor 
het voorstel voor een richtlijn inzake een Europese blue card

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, lid van het Europees Parlement en 
schaduwrapporteur van de PSE-Fractie voor het voorstel voor een 
richtlijn inzake een Europese blue card
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 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, lid van het Europees Parlement 
en schaduwrapporteur van de ALDE-Fractie voor het voorstel voor een 
richtlijn inzake een Europese blue card

16.20 - 16.50 uur Vragenuur

16.50 - 17.40 uur
ZITTING II

De Europese blue card in de optiek van het bedrijfsleven en de werkende bevolking van 
de EU

 Wat zijn de behoeften van de Europese economie?
 Wat zijn de gevolgen van de Europese blue card voor de arbeidsmarkt? 
 De belangen van de werknemers (burgers van de EU en migrerende werknemers)

op Europees niveau – op welke manier worden hun belangen verdedigd en bevorderd 
met het doel om hun leef- en werksituatie te verbeteren?

16.50 - 17.15 uur Toespraken door:
 Sverker RUDEBERG, Voorzitter van de Werkgroep Immigratie van 

Business Europe (the Confederatie van Europese ondernemingen)
 Barbara FABIAN, DIHK – Het overkoepelend orgaan van de Duitse 

kamers van koophandel, lid van de vertegenwoordiging bij de EU
 Catelene PASSCHIER, federatieve secretaris, Confederatie van 

Europese vakbonden (ETUC) 

17.15 - 17.40 uur Vragenuur

17.40 – 18.20 uur
ZITTING III

Verdere aanpak 

 Het Europees migratie- en asielpact en de ontwikkeling van een uitvoerig 
Europees migratiebeleid – een basisprioriteit volgens het in juni 2008 gepresenteerde 
ontwerp van 18-maandenprogramma van de Raad.

 Levert de migratie ten behoeve van hooggekwalificeerd werk een oplossing op korte 
termijn of ook op lange termijn voor economische of demografische problemen?

 Het vraagstuk van de integratie van hooggekwalificeerde werknemers.

17.40 – 18.00 uur Toespraken door:
 Daniel LECRUBIER, hoofd van de afdeling Justitie en Binnenlandse 

zaken van de permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de EU
 Ewa KLAMT, lid van het Europees Parlement en rapporteur voor het 

voorstel voor een richtlijn inzake een Europese blue card
 Jan Tadeusz MASIEL, lid van het Europees Parlement en rapporteur 

voor advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voor 
het voorstel voor een richtlijn inzake een Europese blue card

18.00 - 18.20 uur Vragenuur
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18.20 - 18.30 uur
CONCLUSIE

18.20 - 18.30 uur Gerard DEPREZ, voorzitter van de LIBE-Commissie, slotwoord
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BIJLAGE

PRAKTISCHE RICHTSNOEREN VOOR HET DEBAT

De voordrachten zullen worden beperkt tot een duur van 5 tot 10 minuten (zie a.u.b. het programma voor 
nadere gegevens).
Om het voor een zo groot mogelijk aantal parlementariërs mogelijk te maken om het woord te voeren, zal 
de spreektijd worden beperkt tot 3 minuten per bijdrage of vraag. 
Het woord zal aan de leden worden verleend in de volgorde waarin de verzoeken zijn ontvangen.
Sprekers die hun spreekbeurten met documenten wensen aan te vullen, kunnen dit schriftelijk doen door de 
documenten vooraf in te dienen (het liefst in het Engels of Frans uiterlijk op 23.06.2008 om 12 uur 
's middags) bij het secretariaat (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de 
vergadering worden rondgedeeld.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR ALLEN DIE AAN HET SEMINAR WILLEN 
DEELNEMEN

Dit seminar is toegankelijk voor het publiek. Om veiligheidsredenen moeten deelnemers die niet 
beschikken over een toegangpas voor het Europees Parlement, van tevoren een toegangspas aanvragen. 
Eenieder die een dergelijk pasje voor het Europees Parlement wenst, wordt verzocht vóór 23.06.2008
contact op te nemen met het seminarsecretariaat (ip-libe@europarl.europa.eu). Het is van essentieel belang 
dat u ons uw volledige naam, adres en geboortedatum mededeelt. Zonder deze informatie zal de 
veiligheidsdienst geen toegangspasjes afgeven. U kunt uw toegangspasje tussen twee en drie uur 's middags 
op de dag van de hoorzitting afhalen bij de ingang van het PHS-gebouw.

Cursussecretariaat Telefoon Adres E-mailadres

Ana Dumitrache
Administratief medewerker +32.2.284 14 16

Europees Parlement
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussel

Petra Götz 
Assistent van het 
commissiesecretariaat 

+32.2.284 46 16

Europees Parlement
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussel

Vita Grifita
Assistent +32.2.284 49 43

Europees Parlement
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussel

ip-libe@europarl.europa.eu
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