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OSNUTEK PROGRAMA
Demografske napovedi kažejo, da se bo število za delo sposobnega prebivalstva v EU do leta 
2050 zmanjšalo za 48 milijonov. Po drugi strani pa se evropska podjetja soočajo z 
naraščajočim številom prostih delovnih mest, še posebej za visoko usposobljene delavce.

Vendar pa Evropa še ni uspela pritegniti najboljših in najsposobnejših, ki še vedno vidijo 
Evropo kot neprivlačno v primerjavi z državami kot so ZDA, Kanada ali Avstralija.

To lahko razloži več dejavnikov:
– razdelitveni pristop držav članic, ki ne prenese sporočila, da Evropa potrebuje visoko 
usposobljene delavce iz tretjih držav;
– Velike razlike v opredelitvi in merilih za sprejem za visoko usposobljene delavce, kar jasno 
omejuje njihovo mobilnost v Evropski uniji;
–trajanje in zapletenost postopkov sprejema;
– zelo pomanjkljivo družbeno in gospodarsko vključevanje teh delavcev, ki je bistveno, če jih 
želimo zadržati v EU.

Predlog o modri karti1 skuša urediti te razmere in izboljšati sposobnost Evropske unije, da 
privabi in zadrži visoko usposobljene delavce tretjih držav.

Predlog temelji na členu 63(3) (a) in (4) pogodbe o ES v katerem je predvideno, da Svet 
sprejme ukrepe v zvezi s pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav, standardi za 
postopke pri izdaji potrebnih dovoljenj in v zvezi z merili, ki bi določala pravice in pogoje v 
skladu s katerimi bi državljani tretjih držav, ki zakonito bivajo v eni državi članici, lahko 
prebivali v drugih državah članicah. Sledi načrtu politike zakonitega priseljevanja2, ki ga je 
leta 2005 izdala Komisija. Predvideno je bilo sprejetje petih zakonodajnih predlogov o 
delovnih migracijah med letoma 2007 in 2009, med katere spada tudi predlog o modri karti.

Namen tega seminarja je seznanitev s prispevki izvedencev ter interesnih skupin ter razprava 
o vsebini in odprtih vprašanjih predlagane direktive.

od 15.00 do 15.35
UVOD

 pozdravne besede predsednika Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve Gerarda DEPREZA,

 poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka za predlog direktive o modri karti EU
Ewa KLAMT

 predstavnik Evropske komisije
 predstavnik slovenskega predsedovanja Svetu

                                               
1 Predlog za direktivo Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za 
visoko usposobljene delavce, glej KOM(2007) 637, 2007/0228 (CNS)
2 glej dokument KOM(2005) 669 končni in zakonodajne predloge, ki jih je Evropska komisija sprejela 17. junija 
2008
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od 15.35 do 16.20 Govorci:
 vodja oddelka za pravosodje in notranje zadeve in sodelavec 

raziskovalec pri Centru za evropske politične študije (CEPS) Sergio 
CARRERA

 vodja oddelka za razvoj, politiko in medije pri mednarodni organizaciji 
za priseljevanje na Dunaju David REISENZEIN

 poslanec Evropskega parlamenta in pripravljavec mnenja za odbor za 
zaposlovanje in socialne zadeve za predlog direktive o modri karti EU 
Jan Tadeusz MASIEL

 poslanec Evropskega parlamenta in poročevalec v senci za skupino 
PSE o predlogu direktive o modri karti EU Wolfgang KREISSL-
DÖRFLER

 poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka v senci za skupino 
ALDE o predlogu direktive o modri karti EU Jeanine HENNIS-
PLASSCHAERT

od 16.20 do 16.50 Vprašanja in odgovori

od 15.35 do 16.50
PRVA SEJA

ANALIZA PREDLOGA DIREKTIVE O MODRI KARTI EU

 Kako predlog določa "zaposlitev za visoko usposobljeno osebje"? 
 Kako se bo obravnavalo priznavanje poklicnih kvalifikacij (vključno z 

diplomami)? Evropska unija nima skupnega okvira za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, pridobljenih izven Evropske unije, z izjemo prvega priznanja kvalifikacij 
za poklice, za katere so bile na evropski ravni usklajene minimalne zahteve glede 
usposabljanja. Posledično so lahko kvalifikacije, ki jih neka država članica prizna, 
zavrnjene v drugi državi članici, kar lahko povzroči težave, ko se imetnik modre karte 
želi preseliti v drugo državo članico.

 Prag plač: postavlja se več vprašanj:
– Ali se upošteva interese in gospodarske zmožnosti malih in srednjih podjetij? 
– Vprašanje neskladja minimalnih plač v Evropi, kar bi lahko povzročilo težave v 
primeru mobilnosti znotraj Evropske unije. 
– Možnost držav članic, da z določitvijo zelo visokih pragov plač zavrnejo (opt out) 
zakonodajo.

 Pravice imetnikov modre karte EU – vprašanje enakega obravnavanja
 Pravica do selitve v drugo državo članico po dveh letih zakonitega bivanja v prvi 

državi članici.
 Ali je modra karta izbirni model za države članice – katere so druge možnosti držav 

članic, pri zagotovitvi ali obnovitvi modre karte EU (vprašanje kvot nič in razlogov 
politike trga delovne sile kot razlog za zavrnitev, vprašanje ugodnejših določb)?  Do 
kakšne mere bodo nacionalni sistemi za zakonito priseljevanje vzporedno v veljavi?

 načelo preference Skupnosti – preferencialna obravnava delavcev EU iz Evropske 
unije 12 držav, ki je zapisana v prehodnih ureditvah, spada v primarno pravo ES in kot 
taka prevlada nad sekundarno zakonodajo – v teoriji zakonodajni predlog ne bo 
prizadel delavcev EU iz Evropske unije 12 držav – vendar kako lahko to deluje v 
praksi?
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od 16.50 do 17.40
DRUGA SEJA

Modra karta EU kot jo vidi poslovni svet in delavci v Evropski uniji

 Kakšne so potrebe evropskega gospodarstva?
 Kakšen bo vpliv modre karte EU na trg delovne sile? 
 Interesi delavcev (evropskih državljanov in delavcev migrantov) na evropski ravni 

– kako se jih varuje in spodbuja z namenom izboljšanja njihovih življenjskih in 
delovnih razmer?

od 16.50 do 17.15 Govorci:
 predsednik delovne skupine za priseljevanje pri združenju evropske 

poslovne konfederacije (Business Europe) Sverker RUDEBERG
 predstavnica združenja nemških industrijskih in trgovinskih zbornic –

DIHK, predstavništvo pri EU, Barbara FABIAN
 konfederalna sekretarka pri Evropski zvezi sindikatov (ETUC) 

Catelene PASSCHIER

od 17.15 do 17.40 Vprašanja in odgovori

od 17.40 do 18.20
TRETJA SEJA
Kako naprej? 

 Evropski pakt o migracijah in azilu ter razvoj celovite evropske migracijske 
politike – temeljna prednostna naloga glede na osnutek 18-mesečnega programa 
Sveta, predstavljenega junija 2008

 Ali migracije za namene zaposlitve visoko usposobljenih delavcev predstavlja 
dolgoročno ali samo kratkoročno rešitev gospodarskih in demografskih težav?

 Vprašanje integracije visoko usposobljenih delavcev.

od 17.40 do 18.00 Govorci:
 vodja oddelka za pravosodje in notranje zadeve na stalnem 

predstavništvu Francije pri EU Daniel LECRUBIER 
 poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka o predlogu direktive o 

modri karti EU Ewa KLAMT 
 poslanec Evropskega parlamenta in pripravljavec mnenja za odbor za 

zaposlovanje in socialne zadeve za predlog direktive o modri karti EU 
Jan Tadeusz MASIEL 

od 18.00 do 18.20 Vprašanja in odgovori
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od 18.20 do 18.30
ZAKLJUČEK

od 18.20 do 18.30 sklepne besede predsednika Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve Gerarda DEPREZA

PRILOGA

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

Trajanje posameznih predstavitev bo omejeno na 5 do 10 minut (za podrobnosti gl. program).
Čas za govor ali vprašanje med razpravo bo omejen na 3 minute, da bo lahko govorilo čim več poslancev. 
Poslanci bodo dobili besedo po vrstnem redu, po katerem so bile prejete njihove zahteve za govor.
Govorniki, ki bi radi pripravili daljši govor, lahko vnaprej pošljejo dodatne dokumente (po možnosti v 
angleščini ali francoščini, najkasneje do 23. junija 2008 do 12.00) sekretariatu (elektronska pošta: ip-
libe@europarl.europa.eu). Razdeljeni bodo med sejo.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI SEMINARJA

Seminar je odprt za javnost. Vendar morajo udeleženci, ki nimajo priponke Evropskega parlamenta, iz 
varnostnih razlogov predhodno zaprositi za prepustnico. Vsi, ki želijo izkaznico, naj se najkasneje do 23. 
junija 2008 obrnejo na sekretariat seminarja (ip-libe@europarl.europa.eu). Posredovati morate vaše polno 
ime, naslov in datum rojstva. Brez teh podatkov varnostna služba ne bo izdala prepustnice. Prepustnico 
lahko dvignete med 14. in 15. uro na dan predstavitve pri vhodu v stavbo PHS.

Sekretariat seminarja Telefon Naslov Elektronski naslov 

Ana Dumitrache
uslužbenka +32.2.284 14 16

Evropski parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Bruselj

Petra Götz 
omočnica sekretariata 
odbora

+32.2.284 46 16

Evropski parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Bruselj

Vita Grifita
pomočnica +32.2.284 49 43

Evropski parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Bruselj

ip-libe@europarl.europa.eu
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