
OJ\864683DA.doc PE462.747v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE_(2011)0420_1

UDKAST TIL PROGRAM

HØRING

LOVLIG MIGRATION EFTER LISSABON:
SÆSONARBEJDERE OG

VIRKSOMHEDSINTERNT UDSTATIONEREDE

Onsdag den 20. april 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 14.00-17.00

Bruxelles

Mødeværelse PHS 1 A 002



PE462.747v03-00 2/7 OJ\864683DA.doc

DA

INDLEDNING

I Kommissionens "Politikplan for lovlig migration "1 fra december 2005 blev behovet for at 
udvikle fælles EU-regler om indvandring af arbejdskraft fremhævet, og der blev foreslået en 
pakke af lovgivningsforanstaltninger bestående af et generelt rammedirektiv og fire 
særdirektiver om indrejse- og opholdsvilkår for højt kvalificerede arbejdstagere, 
sæsonarbejdere, virksomhedsinternt udstationerede og lønnede praktikanter.
Forslagene om henholdsvis et generelt rammedirektiv og højt kvalificerede arbejdstagere blev 
vedtaget af Kommissionen i oktober 2007. Sidstnævnte ("det blå kort") blev vedtaget i maj 
20092, og Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebeholdningen til det førstnævnte 
("den kombinerede tilladelse") den 24. marts 20113. 

De to andre forslag, der nævnes i politikplanen for lovlig migration, om sæsonarbejdere4 og 
virksomhedsinternt udstationerede5, blev vedtaget af Kommissionen i juli 2010 som de første 
forslag om lovlig migration offentliggjort efter Lissabontraktatens ikrafttræden. 
De to forslag er meget forskellige med hensyn til deres fokus: Forslaget om 
virksomhedsinternt udstationerede har til formål at lette midlertidig migration for højt 
kvalificerede arbejdstagere, mens forslaget om sæsonarbejdere har til formål at skabe fælles 
kriterier og procedurer for migration for lavt kvalificerede arbejdstagere. 

Den offentlige høring, der er arrangeret af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, giver ordførerne og udvalgets medlemmer en lejlighed til, på grundlag af 
ordførernes arbejdsdokumenter, at drøfte de to forslag med alle berørte parter: Kommissionen 
og Rådet, men også internationale organisationer, arbejdsmarkedsparter, repræsentanter for 
industrien og ngo’er, i lyset af de nye beføjelser, Parlamentet har fået ved Lissabontraktaten 
inden for lovlig migration.

Beslutningsproceduren for vedtagelse af EU’s politikker om lovlig migration blev ændret 
betydeligt ved Lissabontraktaten, og Europa-Parlamentet deltager nu inden for rammerne af 
den almindelige lovgivningsprocedure. 
Det hedder i artikel 79 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. at "Unionen 
udformer en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af 
migrationsstrømme i alle faser, en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig 
                                               
1 KOM(2005)0669.
2 Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med 
henblik på højt kvalificeret beskæftigelse.
3 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til 
at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra 
tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat.
4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og 
ophold med henblik på sæsonarbejde, KOM(2010)0379.
5 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt 
udstationerede tredjelandsstatsborgere, KOM(2010)0378.
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indvandring og menneskehandel", og at "Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet 
og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder: 
a) betingelser for indrejse og ophold samt standarder for medlemsstaternes udstedelse af 
langtidsvisa og opholdstilladelser, bl.a. med henblik på familiesammenføring b) definition af 
rettighederne for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat, herunder 
betingelserne for fri bevægelighed og ophold i de øvrige medlemsstater (...)".

Denne procedure styrker Europa-Parlamentets rolle ved fastlæggelsen af EU’s politik om 
lovlig migration og særligt i de to her omhandlede procedurer. 
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9.00 - 12.30 - FØRSTE DEL
SÆSONARBEJDERE

9.00 - 10.15 MØDE I 
FORELÆGGELSE AF ARBEJDSDOKUMENTET

9.00 - 9.05 Velkomst ved formanden, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, formand for 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

9.05 - 9.15 Claude MORAES, ordfører for sæsonarbejdere, LIBE-Udvalget

9.15 - 9.20 Marta CYGAN, direktør for indvandring og asyl, GD Indre Anliggender, 
Europa-Kommissionen

9.20 - 9.25 Vivien VADASI, RIA-Råd, Ungarns Faste Repræsentation ved EU
9.25 - 9.30 Sergio COFFERATI, ordfører, EMPL-Udvalget

9.30 - 9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, ordfører, FEMM-Udvalget

Drøftelse

10.15 - 11.15 MØDE II
ARBEJDSMARKEDSPARTER

10.15 - 10.20 Joël DECAILLON, vicegeneralsekretær i EFS
10.20 - 10.25 Sverker RUDEBERG, formand for arbejdsgruppen om indvandring og fri 

bevægelighed for arbejdstagere, BusinessEurope
10.25 - 10.30 Giuliana MESINA, chef for afdelingen for migrationspolitik, FILCAMS 

CGIL (italiensk sammenslutning af arbejdstagere inden for handel, turisme og 
tjenesteydelser)

10.25 - 10.30 Helen HOFFMANN, rådgiver for sociale anliggender, UEAPME (Den 
Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore 
Virksomheder)

Drøftelse



OJ\864683DA.doc 5/7 PE462.747v03-00

DA

11.15 - 12.15 MØDE III
INTERNATIONALE ORGANISATIONER OG CIVILSAMFUNDET

11.15 - 11.20 Bernd HEMINGWAY, regional repræsentant for Den Internationale 
Organisation for Migration (IOM)

11.20 - 11.25 Conny REUTER, generalsekretær for Solidar

11.25 - 11.30 Michele LEVOY, direktør for PICUM (platform for internationalt samarbejde 
om migranter uden papirer)

Drøftelse

12.15 - 12.30 KONKLUSIONER

Claude MORAES, ordfører for sæsonarbejdere, LIBE-Udvalget

***

14.00 - 17.00 - ANDEN DEL
VIRKSOMHEDSINTERNT UDSTATIONEREDE 

14.00 - 15.00 MØDE I 
FORELÆGGELSE AF ARBEJDSDOKUMENTET

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, ordfører for virksomhedsinternt udstationerede, LIBE-
Udvalget

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, generaldirektør for GD Indre Anliggender, Europa-
Kommissionen

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, RIA-Råd, Ungarns Faste Repræsentation ved EU
14.20 - 14.25 Liisa JAAKONSAARI, ordfører, EMPL-Udvalget

Drøftelse
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15.00 - 16.00 MØDE II
ARBEJDSMARKEDSPARTER OG BERØRTE PARTER

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK, juridisk ekspert i EFS

15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, formand for arbejdsgruppen om indvandring og fri 
bevægelighed for arbejdstagere, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Michel PATARD, næstformand for Eurocadres
15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, medlem af bestyrelsen for Permits Foundation 

Drøftelse

16.00 - 16.45 MØDE III
PRAKTISKE EKSEMPLER

16.00 - 16.05 Karl COX, EU-medformand for arbejdsgruppen om kvalificeret arbejdskraft, 
European-American Business Council (EABC)

16.05 - 16.10 Ameet NIVSARKAR, næstformand for NASSCOM

Drøftelse

16.45 - 17.00 KONKLUSIONER

Salvatore IACOLINO, ordfører for virksomhedsinternt udstationerede, LIBE-Udvalget
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PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSERNE

• Talere, der ønsker at supplere deres indlæg, kan gøre dette skriftligt ved på forhånd at fremsende et 
dokument (helst på engelsk eller fransk) til sekretariatet (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Disse dokumenter vil blive distribueret under mødet.

• Mødedokumenterne vil løbende blive tilføjet under punktet Begivenheder (link i menuen til venstre) 
på LIBE-Udvalgets webside:

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE
I MØDET

Mødet er åbent for offentligheden.

Deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-Parlamentet, må af sikkerhedsmæssige 
grunde skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, der ønsker et adgangskort, bør kontakte 
sekretariatet (libe-secretariat@europarl.europa.eu) inden den 15. april 2011 kl. 12.00.

Det er absolut nødvendigt, at De oplyser EFTERNAVN, fornavn, fødselsdato, nationalitet, hvilken 
type ID, De anvender (pas, identitetskort, kørekort etc.), det pågældende ID-nummer, adresse samt 
virksomhed/institution/organisation. Uden disse oplysninger vil Sikkerhedstjenesten ikke kunne 
udstede adgangskortene.

MØDET TRANSMITTERES DIREKTE OG OPTAGES

LIBE-Udvalgets hjemmeside:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=DA&body=LIBE

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

LIBE-sekretariatet

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administrator Assistent
Kontor: RMD 04J018 Kontor: RMD 04J042
Telefon: +32(0)2 28 40768 Telefon: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


