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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο «Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση»1 της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 
2005, επισημάνθηκε η ανάγκη να αναπτυχθούν κοινοί κανόνες στην ΕΕ σχετικά με τη 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού και παρουσιάστηκε μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων, 
η οποία συνίστατο σε μία γενική οδηγία-πλαίσιο και τέσσερις ειδικές οδηγίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, εποχιακώς 
εργαζόμενων, ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενων και αμειβόμενων ασκούμενων. 
Οι προτάσεις για τη γενική οδηγία-πλαίσιο και για την οδηγία σχετικά με τους εργαζόμενους 
υψηλής εξειδίκευσης εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2007. Η τελευταία 
(«μπλε κάρτα») εγκρίθηκε τον Μάιο του 20092 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την προηγούμενη («ενιαία άδεια») στις 24 Μαρτίου 
20113. 

Δύο ακόμη προτάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, 
εκείνη για τους εποχιακώς εργαζόμενους και εκείνη για τους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 και ήταν οι πρώτες 
προτάσεις που εκδόθηκαν μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
Οι δύο αυτές προτάσεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τον στόχο τους: ενώ η 
πρόταση σχετικά με τις ενδοϋπηρεσιακές μεταθέσεις στοχεύει στη διευκόλυνση της 
προσωρινής μετανάστευσης επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, η πρόταση εποχιακώς 
εργαζομένων στοχεύει στη δημιουργία κοινών κριτηρίων και διαδικασιών για τη 
μετανάστευση εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης. 

Η δημόσια ακρόαση που οργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους 
εισηγητές και στα μέλη της επιτροπής να συζητήσουν τις δύο προτάσεις, βάσει των εγγράφων 
εργασίας των εισηγητών,  με όλους τους ενδιαφερόμενους: την Επιτροπή και το Συμβούλιο, 
αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, εκπρόσωπους από τη βιομηχανία 
και τις ΜΚΟ, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που εκχωρήθηκαν στο Κοινοβούλιο από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
έγκριση πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμμετέχει πλέον σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η 

                                               
1 COM(2005)669.
2 Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
3 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους 
και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 
κράτος μέλος.
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Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε 
όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη 
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την 
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη 
καταπολέμησή της» και «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους 
τομείς: α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα 
κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών· β) καθορισμός των δικαιωμάτων των 
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη (...)»

Η διαδικασία αυτή ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χάραξη 
της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση ιδίως μάλιστα όσον αφορά τις δύο 
διαδικασίες που βρίσκονται υπό συζήτηση. 
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9.00 - 12.30 - ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΟΧΙΑΚΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

9.00 - 10.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ I
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.00 - 9.05 Εναρκτήριος λόγος από τον προεδρεύοντα, κ. Juan Fernando LÓPEZ
AGUILAR, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων

9.05 - 9.15 κ. Claude MORAES, Εισηγητής σχετικά με τους εποχιακώς εργαζόμενους, 
επιτροπή LIBE

9.15 - 9.20 κ. Marta CYGAN, Διευθύντρια Μετανάστευσης και Ασύλου, ΓΔ 
Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.20 - 9.25 κ. Vivien VADASI, Σύμβουλος της μονάδας δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ 

9.25 - 9.30 κ. Sergio COFFERATI, Εισηγητής, επιτροπή EMPL 

9.30 - 9.35 κ. Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Εισηγήτρια, επιτροπή FEMM

Συζήτηση

10.15 - 11.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ II
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

10.15 - 10.20 κ. Joël DECAILLON, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) 

10.20 - 10.25 κ. Sverker RUDEBERG, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας σχετικά με τη 
μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope)

10.25 - 10.30 κ. Giuliana MESINA, Επικεφαλής του τμήματος πολιτικών μετανάστευσης, 
FILCAMS CGIL (Ιταλική Ομοσπονδία Εργαζόμενων στους τομείς του 
εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών)

10.25 - 10.30 κ. Helen HOFFMANN, Σύμβουλος επί κοινωνικών θεμάτων, Ευρωπαϊκή 
Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)
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Συζήτηση

11.15 - 12.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ III
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

11.15 - 11.20 κ. Bernd HEMINGWAY, περιφερειακός αντιπρόσωπος του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM)

11.20 - 11.25 κ. Conny REUTER, Γενικός Γραμματέας της SOLIDAR
11.25 - 11.30 κ. Michele LEVOY, Διευθυντής της PICUM (Πλατφόρμα για τη διεθνή 

συνεργασία σχετικά με τους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα)

Συζήτηση

12.15 - 12.30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο κ. Claude MORAES, εισηγητής σχετικά με τους εποχιακώς εργαζόμενους, επιτροπή 
LIBE

***

14.00 - 17.00 - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

14.00 - 15.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ I
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.00 - 14.10 κ. Salvatore IACOLINO, εισηγητής σχετικά με τις ενδοϋπηρεσιακές 
μεταθέσεις, επιτροπή LIBE

14.10 - 14.15 κ. Stefano MANSERVISI, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ εσωτερικών 
Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.15 - 14.20 κ. Vivien VADASI, Σύμβουλος της μονάδας δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ 

14.20 - 14.25 κ. Liisa JAAKONSAARI, εισηγήτρια, επιτροπή EMPL

Συζήτηση
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15.00 - 16.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ II
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

15.00 - 15.05 κ. Wiebke WARNECK, νομικός εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC)

15.05 - 15.10. κ. Sverker RUDEBERG, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας σχετικά με τη 
μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope)

15.10 - 15.15 κ. Michel PATARD, Αντιπρόεδρος του EUROCADRES
15.15 - 15.20 κ. Kathleen VAN DER WILK, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 

Permits Foundation 

Συζήτηση

16.00 - 16.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ III
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

16.00 - 16.05 κ. Karl COX, Συμπρόεδρος από την ΕΕ της Ομάδας Ειδικευμένου Εργατικού 
Δυναμικού, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών - Αμερικανικών Επιχειρήσεων (EABC)

16.05 - 16.10 κ. Ameet NIVSARKAR, Αντιπρόεδρος της NASSCOM

Συζήτηση

16.45 - 17.00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

κ. Salvatore IACOLINO, εισηγητής σχετικά με τις ενδοϋπηρεσιακές μεταθέσεις, επιτροπή 
LIBE 



PE462.747v03-00 8/8 OJ\864683EL.doc

EL

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• Προκειμένου να συμπληρώσουν τις ομιλίες τους οι αγορητές έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν προηγουμένως συμπληρωματικά έγγραφα στη γραμματεία (κατά προτίμηση στα 
Αγγλικά ή τα Γαλλικά) (ηλ. ταχυδρομείο:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Τα έγγραφα αυτά θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.

• Τα έγγραφα της συνεδρίασης θα προστίθενται σταδιακά στην κατηγορία «Εκδηλώσεις»  της 
ιστοσελίδας της Επιτροπής LIBE (σύνδεσμός στο αριστερό τμήμα της ιστοσελίδας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ

Η ακρόαση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, οι συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν δελτίο εισόδου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να έχουν εφοδιασθεί από πριν με προσωρινό δελτίο εισόδου.  Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ( (libe-secretariat@europarl.europa.eu) πριν από 
τις 15 Απριλίου 2011, το μεσημέρι.

Είναι απαραίτητο να μας παράσχετε το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την 
εθνικότητα, τον τύπο  του εγγράφου ταυτότητας (διαβατήριο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, 
άδεια οδήγησης, κ.ο.κ.), τον αριθμό του  εγγράφου ταυτότητας, τη διεύθυνση και την 
εταιρία/θεσμικό όργανο/οργανισμό σας.  Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η Υπηρεσία Ασφαλείας δεν 
θα σας εκδώσει δελτίου εισόδου. 

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ιστοσελίδα της επιτροπής LIBE
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Διοικητικός υπάλληλος Βοηθός
Γραφείο: RMD 04J018 Γραφείο: RMD 04J042
Τηλ. +32(0)2 28 40768 Τηλ. +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu). libe-secretariat@europarl.europa.eu).


