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ÚVOD

V dokumentu Evropské komise nazvaném „Plán politiky v oblasti legální migrace“1

z prosince 2005 bylo zdůrazněno, že je třeba vytvořit společná pravidla EU pro 
přistěhovalecké pracovní síly, a byl navržen balíček legislativních opatření, který sestával
z obecné rámcové směrnice a čtyř zvláštních směrnic o podmínkách vstupu a pobytu vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, sezónních pracovníků, dočasně vyslaných pracovníků
a placených stážistů. 
Návrhy obecné rámcové směrnice a směrnice o vysoce kvalifikovaných pracovnících byly 
Komisí přijaty v říjnu 2007. Druhý zmíněný návrh („modrá karta“) byl přijat v květnu 20092 a 
k prvnímu („jednotné povolení“) přijal Evropský parlament dne 24. března 2011 postoj
v prvním čtení3. 

Další dva návrhy uvedené v plánu politiky v oblasti legální migrace, tedy návrh o sezónních 
pracovnících4 a  pracovnících převedených v rámci společnosti5, byly Komisí přijaty
v červenci 2010 jako první návrhy týkající se legální migrace, které byly zveřejněny po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. 
Tyto dva návrhy se svým zaměřením velmi liší: zatímco návrh směrnice o pracovnících 
převedených v rámci společnosti usiluje o usnadnění dočasné migrace vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, návrh o sezónních pracovnících si klade za cíl vytvoření 
společných kritérií a postupů pro migraci pracovníků s nižší kvalifikací. 

Účelem veřejného slyšení pořádaného Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci je dát možnost zpravodajům a členům výboru projednat tyto dva návrhy na základě 
pracovních dokumentů zpravodajů se všemi zúčastněnými stranami: s Komisí a Radou, ale 
také s mezinárodními organizacemi, sociálními partnery, zástupci příslušných odvětví
a nevládních organizací, a to ve světle nových pravomocí, jež v oblasti legální migrace dává 
Evropskému parlamentu Lisabonská smlouva.

Lisabonská smlouva značně změnila rozhodovací postup pro přijímání politik EU v oblasti 
legální migrace a Evropský parlament je nyní zapojen do řádného legislativního postupu. 
Článek 79 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovuje, že „Unie vyvíjí společnou 
přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních 
toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající
                                               
1 KOM(2005)669.
2 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích 
zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
3 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. března 2011 o návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení 
k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, 
kteří oprávněně pobývají v členském státě.
4 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí za účelem sezónního zaměstnání, KOM(2010)379.
5 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí na základě převedení v rámci společnosti, KOM(2010)378.
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v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi
a posílení boje proti těmto činnostem“, a že „Evropský parlament a Rada [přijímají] řádným 
legislativním postupem opatření v těchto oblastech: a) podmínky vstupu a pobytu a pravidla, 
podle nichž členské státy udělují dlouhodobá víza a vydávají dlouhodobá povolení k pobytu, 
včetně těch, která jsou udělována a vydávána za účelem slučování rodin; b) vymezení práv 
státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, včetně podmínek 
upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních členských státech (…)“.

Tento postup upevňuje roli Evropského parlamentu ve stanovování politiky EU v oblasti 
legální migrace a konkrétněji u těchto dvou postupů, o kterých se právě jedná. 
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9:00–12:30 – PRVNÍ ČÁST
SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI

9:00–10:15 BLOK I
PREZENTACE PRACOVNÍHO DOKUMENTU

9:00–9:05 Uvítací projev předsedajícího, pana Juana Fernanda LÓPEZE 
AGUILARA, předsedy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci. 

9:05–9:15 pan Claude MORAES, zpravodaj pro oblast sezónních pracovníků, výbor 
LIBE

9:15–9:20 paní Marta CYGAN, ředitelka pro přistěhovalectví a azyl, GŘ pro vnitřní 
věci, Evropská komise

9:20–9:25 paní Vivien VADASI, Rada pro SVV, Stálé zastoupení Maďarska při EU
9:25–9:30 pan Sergio COFFERATI, zpravodaj, výbor EMPL 

9:30–9:35 paní Antigoni PAPADOPOULOU, zpravodajka, výbor FEMM

Diskuse

10:15–11:15 BLOK II
SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

10:15–10:20 pan Joël DECAILLON, zástupce generálního tajemníka EKOS 
10:20–10:25 pan Sverker RUDEBERG, předseda pracovní skupiny pro přistěhovalectví

a volný pohyb pracovníků, BusinessEurope
10:25–10:30 paní Giuliana MESINA, vedoucí oddělení migrační politiky, FILCAMS 

CGIL (Italská federace pracovníků v komerční sféře, turistickém ruchu
a službách)

10:25–10:30 paní Helen HOFFMANN, poradce pro sociální záležitosti, UEAPME 
(Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků)

Diskuse
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11:15–12:15 BLOK III
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A OBČANSKÁ SPOLEČNOST

11:15–11:20 pan Bernd HEMINGWAY, regionální zástupce Mezinárodní organizace pro 
migraci (IOM)

11:20–11:25 pan Conny REUTER, generální tajemník, SOLIDAR
11:25–11:30 paní Michele LEVOY, ředitelka PICUM (Platformy pro mezinárodní 

spolupráci v otázce neregistrovaných migrantů)

Diskuse

12:15–12:30 ZÁVĚRY

Pan Claude MORAES, zpravodaj pro oblast sezónních pracovníků, výbor LIBE

***

14:00–17:00 – DRUHÁ ČÁST
PRACOVNÍCI PŘEVEDENÍ V RÁMCI SPOLEČNOSTI

14:00–15:00 BLOK I
PREZENTACE PRACOVNÍHO DOKUMENTU

14:00–14:10 pan Salvatore IACOLINO, zpravodaj pro oblast pracovníků převedených
v rámci společnosti, výbor LIBE

14:10–14:15 pan Stefano MANSERVISI, generální ředitel, GŘ pro vnitřní věci, Evropská 
komise

14:15–14:20 paní Vivien VADASI, Rada pro SVV, Stálé zastoupení Maďarska při EU
14:20–14:25 paní Liisa JAAKONSAARI, zpravodajka, výbor EMPL

Diskuse
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15:00–16:00 BLOK II
SOCIÁLNÍ PARTNEŘI A ZÚČASTNĚNÉ STRANY

15:00–15:05 paní Wiebke WARNECK, právní expertka EKOS 

15:05–15:10 pan Sverker RUDEBERG, předseda pracovní skupiny pro přistěhovalectví
a volný pohyb pracovníků, BusinessEurope

15:10–15:15 pan Michel PATARD, místopředseda EUROCADRES
15:15–15:20 paní Kathleen VAN DER WILK, členka rady organizace Permits Foundation 

Diskuse

16:00–16:45 BLOK III
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

16:00–16:05 pan Karl COX, spolupředseda skupiny EU pro kvalifikované pracovní síly, 
European-American Business Council (EABC)

16:05–16:10 pan Ameet NIVSARKAR, místopředseda NASSCOM

Diskuse

16:45–17:00 ZÁVĚRY

Pan Salvatore IACOLINO, zpravodaj pro oblast pracovníků převedených v rámci 
společnosti, výbor LIBE
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PRAKTICKÉ POKYNY PRO ORGANIZACI DISKUSE

• Řečníci, kteří by chtěli doplnit své vystoupení, tak mohou učinit písemně a předem zaslat sekretariátu 
dokument (pokud možno v angličtině nebo ve francouzštině) (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tyto dokumenty budou rozdány v průběhu schůze.

• Dokumenty ze schůze budou postupně přidávány do oddílu Events (odkaz v menu na levé straně) na 
stránkách výboru LIBE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA
SCHŮZI

Schůze je přístupná veřejnosti.

Z bezpečnostních důvodů však musejí účastníci, kteří nejsou držiteli průkazu povolujícího vstup do 
Evropského parlamentu, tento průkaz získat předem. Zájemci by měli kontaktovat sekretariát (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) před polednem 15. dubna 2011.

Je nutné uvést své PŘÍJMENÍ, křestní jméno, datum narození, státní příslušnost, typ průkazu 
totožnosti (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz atd.), číslo průkazu totožnosti, adresu
a společnost/instituci/organizaci. Bez těchto údajů bezpečnostní služba průkazy nevystaví.

SCHŮZE BUDE VYSÍLÁNA ŽIVĚ A NAHRÁVÁNA

Stránky výboru LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Sekretariát výboru LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administrátorka Asistentka
Kancelář: RMD 04J018 Kancelář: RMD 04J042
Tel.: +32(0)2 28 40768 Tel.: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


