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PROJEKT PROGRAMU

Prognozy demograficzne wskazują, że do roku 2050 spodziewany jest spadek liczby ludności w wieku 
produkcyjnym w UE o 48 mln. Z kolei przedsiębiorstwa UE stoją w obliczu wzrastającej liczby 
wolnych etatów, zwłaszcza dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Mimo to UE jak dotąd nie udaje się skutecznie przyciągać najlepszych i najzdolniejszych 
pracowników, ponieważ w porównaniu z krajami takimi jak USA, Kanada czy Australia UE wciąż 
wydaje się dla nich nieatrakcyjna.

Istnieje kilka czynników wyjaśniających tę sytuację:
– niejednolite koncepcje państw członkowskich, z których trudno wywnioskować, czy wysoko 
wykwalifikowani pracownicy z krajów trzecich są w UE potrzebni;
– ogromne różnice w definicji i kryteriach przyjmowania wysoko wykwalifikowanych pracowników, co 
wyraźnie ogranicza ich mobilność w UE;
– długie i skomplikowane procedury przyjmowania;
– niedostateczna integracja społeczna i gospodarcza tych pracowników, która stanowi klucz do ich 
zatrzymania.

Wniosek dotyczący niebieskiej karty1 ma na celu poprawę tej sytuacji i zapewnienie UE większych 
możliwości przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich.

Wniosek ten oparty jest na art. 63 ust. 3 lit. a) oraz ust. 4 traktatu WE, który przewiduje, że Rada 
przyjmuje środki dotyczące warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich oraz normy 
dotyczące procedur wydawania niezbędnych pozwoleń, jak również środki określające prawa i 
warunki, na których obywatele państw trzecich przebywający legalnie w jednym państwie 
członkowskim mogą przebywać również w innych. Wniosek nawiązuje do „Planu polityki w dziedzinie 
legalnej migracji”2, sporządzonego przez Komisję w 2005 r. Plan ten przewidywał przyjęcie pięciu 
wniosków legislacyjnych w sprawie migracji siły roboczej, włącznie z wnioskiem dotyczącym 
niebieskiej karty, w okresie 2007–2009.
Celem seminarium jest wysłuchanie opinii ekspertów i stron zainteresowanych oraz dyskusja na temat 
treści i nierozstrzygniętych kwestii dotyczących proponowanej dyrektywy.

15.00 – 15.35
WSTĘP

 Gerard DEPREZ, przewodniczący komisji LIBE, powitanie
 Ewa KLAMT, posłanka do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni na temat 

wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie niebieskiej karty
 Przedstawiciel Komisji Europejskiej
 Przedstawiciel słoweńskiego przewodnictwa w Radzie

                                               
1 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, patrz COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS)
2 Patrz dok. COM(2005) 669 wersja ostateczna i projekt legislacyjny przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 
17 czerwca 2008 r.
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15.35 - 16.20 Głos zabiorą:

 Sergio CARRERA, szef wydziału ds. wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych i pracownik naukowy w Ośrodku Studiów nad 
Polityką Europejską (CEPS) 

 David REISENZEIN, szef działu ds. rozwoju, polityki i mediów 
w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Wiedniu 

 Jan Tadeusz MASIEL, poseł do Parlamentu Europejskiego 
i sprawozdawca komisji opiniodawczej (Komisja Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych) w kwestii wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
niebieskiej karty 

15.35 – 16.50

SESJA I
ANALIZA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DYREKTYWY W SPRAWIE NIEBIESKIEJ 

KARTY

 Jak we wniosku zdefiniowany jest „zawód wymagający wysokich kwalifikacji”?
 Jakie podejście należy przyjąć w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(łącznie z dyplomami)? Brak jest wspólnych ram UE dotyczących uznawania 
kwalifikacji zawodowych zdobytych poza UE, z wyjątkiem pierwszego uznania 
kwalifikacji dla zawodów, dla których minimalny wymóg kształcenia został 
zharmonizowany na szczeblu UE. W rezultacie kwalifikacje uznane przez jedno 
państwo członkowskie mogą zostać odrzucone przez drugie, co może stworzyć 
problem w przypadku, kiedy osoba posiadająca niebieską kartę wyrazi chęć 
przemieszczenia się do innego państwa członkowskiego.

 Próg wynagrodzenia: poruszone zostaną następujące kwestie:
                                  – uwzględnienie interesu i możliwości gospodarczych małych i 

średnich przedsiębiorstw; 
– kwestia rozbieżności płacy minimalnej w Europie, co może 
powodować problemy przy przemieszczaniu się wewnątrz UE; 

    – możliwość wyłączenia się niektórych państw członkowskich 
       z legislacji poprzez zawyżanie progów wynagrodzenia.

 Prawa posiadaczy niebieskiej karty UE – kwestia równego traktowania
 Prawo przeniesienia się do innego państwa członkowskiego po upływie dwóch lat 

legalnego pobytu w pierwszym.
 Czy niebieska karta stanowi opcjonalny model dla państw członkowskich – jaki jest 

zakres swobody państw członkowskich w przyznawaniu lub przedłużaniu niebieskiej 
karty UE (problem kwoty zerowej i przyczyny związane z polityką rynku pracy jako 
podstawy odmowy; kwestia korzystniejszych przepisów)? Do jakiego stopnia krajowe 
systemy imigracyjne pozostaną w mocy?

 Zasada preferencji wspólnotowej – preferencyjne traktowanie pracowników UE 
pochodzących z UE-12, określone w rozwiązaniach przejściowych jest pierwotnym 
prawem wspólnotowym, stąd ma moc nadrzędną względem prawa wtórnego –
teoretycznie wniosek legislacyjny nie będzie dotyczył pracowników UE z UE-12 –
nasuwa się jednak pytanie: jak odzwierciedli się to w praktyce?
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 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, poseł do Parlamentu Europejskiego 
i sprawozdawca posiłkowy grupy PSE w kwestii wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie niebieskiej karty 

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, poseł do Parlamentu 
Europejskiego i sprawozdawca posiłkowy grupy ALDE w kwestii 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie niebieskiej karty

16.20 – 16.50 Pytania i odpowiedzi

16.50 – 17.40
SESJA II

Jak świat biznesu i pracownicy w UE postrzegają niebieską kartę UE?

 Jakie są zapotrzebowania gospodarki europejskiej?
 Jaki wpływ wywrze niebieska karta UE na rynek pracy? 
 Interesy pracowników (obywatele UE i pracownicy migrujący) na szczeblu 

europejskim – w jaki sposób interesy pracowników są chronione i wspierane 
w dążeniu do poprawy warunków życia i pracy?

16.50 – 17.15 Głos zabiorą:

 Sverker RUDEBERG, przewodniczący grupy roboczej ds. imigracji 
w Business Europe (Europejska Konfederacja Pracodawców 
Przemysłowych)

 Barbara FABIAN, DIHK – związek niemieckich izb przemysłowo-
-handlowych, przedstawicielstwo przy UE

 Catelene PASSCHIER, sekretarz konfederacyjny, Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) 

17.15 – 17.40 Pytania i odpowiedzi
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17.40 – 18.20

SESJA III
Jakie działania należy podjąć? 

 Europejski pakt o migracji i azylu oraz rozwój kompleksowej europejskiej 
polityki migracyjnej jako podstawowe priorytety według projektu 18-miesięcznego 
programu Rady, przedstawionego w czerwcu 2008 r.

 Czy imigracja w celach zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich 
kwalifikacji stanowi długoterminowe czy jedynie krótkoterminowe rozwiązanie 
problemów gospodarczych i demograficznych?

 Kwestia integracji wysoko wykwalifikowanych pracowników.

17.40 – 18.00 Głos zabiorą:

 Daniel LECRUBIER, szef działu ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, stałe przedstawicielstwo Francji przy UE

 Ewa KLAMT, posłanka do Parlamentu Europejskiego i 
sprawozdawczymi w kwestii wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
niebieskiej karty

 Jan Tadeusz MASIEL, poseł do Parlamentu Europejskiego i 
sprawozdawca komisji opiniodawczej (Komisja Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych) w kwestii wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
niebieskiej karty

18.00 – 18.20 Pytania i odpowiedzi

18.20 – 18.30
PODSUMOWANIE

18.20 – 18.30 Gerard DEPREZ, przewodniczący komisji LIBE, uwagi podsumowujące
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ZAŁĄCZNIK

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI NA TEMAT DYSKUSJI

Czas prezentacji ograniczony będzie do 5–10 minut (szczegóły – patrz program).
W celu umożliwienia wystąpienia jak największej liczbie parlamentarzystów czas na wypowiedź lub 
zadanie pytania podczas dyskusji będzie ograniczony do 3 minut. 
Głosu udziela się posłom w kolejności otrzymywania zgłoszeń.
Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić prezentacje, mogą uczynić to na piśmie, przesyłając z wyprzedzeniem 
dokumenty (najlepiej w jęz. angielskim lub francuskim, najpóźniej do 23 czerwca 2008 r. godz. 12.00) 
do sekretariatu (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozdane podczas spotkania.

WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W KONFERENCJI

Niniejsze seminarium jest otwarte dla publiczności. Jednak ze względu na wymogi bezpieczeństwa 
uczestnicy nieposiadający identyfikatora Parlamentu Europejskiego muszą wcześniej uzyskać przepustkę. 
Osoby pragnące uzyskać przepustkę powinny skontaktować się z sekretariatem konferencji 
(ip-libe@europarl.europa.eu) przed dniem 23 czerwca 2008 r. Należy podać pełne imię i nazwisko, 
adres oraz datę urodzenia. W przypadku braku powyższych danych służby ochrony nie wydadzą 
przepustki. Przepustkę można odebrać w godz. 14.00–15.00 w dniu konferencji przy wejściu do budynku 
PHS.

Sekretariat seminarium Telefon Adres e-mail

Ana Dumitrache
Administrator +32.2.284 14 16

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

Petra Götz 
Asystent w sekretariacie 
Komisji

+32.2.284 46 16

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

Vita Grifita
Asystent +32.2.284 49 43

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

ip-libe@europarl.europa.eu
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