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SISSEJUHATUS

Komisjoni 2005. aasta detsembri teatises „Poliitikakava seadusliku rände kohta”1 tõsteti esile 
vajadust töötada välja ELi ühised eeskirjad tööjõu sisserände suhtes ja tehti ettepanek 
seadusandlike ettepanekute kogumi kohta, kuhu kuuluksid üldine raamdirektiiv ja neli 
eridirektiivi kõrgelt kvalifitseeritud töötajate, hooajatööliste, ettevõttesiseselt üleviidud 
töötajate ja tasustatud praktikantide liikmesriikide territooriumile sisenemist ja seal viibimist 
reguleerivate tingimuste kohta. 
Komisjon võttis üldise raamdirektiivi ettepaneku ja kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid käsitleva 
direktiivi ettepaneku vastu 2007. aasta oktoobris. Viimatinimetatu („sinise kaardi direktiiv”) 
võeti vastu 2009. aasta mais2 , ning Euroopa Parlament võttis vastu esimese lugemise 
seisukoha esimesena nimetatud direktiivi ettepaneku („ühtse loa direktiiv”) kohta 24. märtsil 
20113. 

Komisjon võttis 2010. aasta juulis vastu veel kaks seadusliku rände kohta käivas 
poliitikakavas nimetatud ettepanekut, hooajatööliste4 ja ettevõttesiseselt üleviidud töötajate5

kohta, mis on esimesed pärast Lissaboni lepingu jõustumist avaldatud seadusliku rände 
teemalised ettepanekud. 
Need kaks ettepanekut keskenduvad väga erinevatele asjadele: kui ettevõttesiseselt üleviidud 
töötajaid käsitleva ettepaneku eesmärk on hõlbustada kõrgelt kvalifitseeritud erialatöötajate 
ajutist rännet, siis hooajatöölisi käsitleva ettepanekuga soovitakse kehtestada madalama 
kvalifikatsiooniga tööliste rände ühised kriteeriumid ja menetlused. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni korraldatav avalik kuulamine annab 
raportööridele ja komisjoni liikmetele võimaluse arutada neid kahte ettepanekut raportööride 
töödokumentide alusel kõigi sidusrühmadega: komisjoni ja nõukoguga, kuid ka 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, tööturu osapooltega, tööstussektorite ja VVOde 
esindajatega, võttes arvesse Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile antud uusi volitusi 
seadusliku rände valdkonnas.

Lissaboni leping muutis märkimisväärselt otsuste vastuvõtmise korda seadusliku rände kohta 
käivate ELi poliitikasuundade vastuvõtmisel ning Euroopa Parlament on nüüd kaasatud 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 79 sätestatakse, et „Liit töötab välja ühise 
                                               
1 KOM(2005)669.
2 Nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva 
töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta
3 Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava 
ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate 
ühiste õiguste kohta
4 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö 
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, KOM(2010)379
5 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike liikmesriiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral, KOM(2010)378
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sisserändepoliitika, mille eesmärk on tagada kõigil etappidel sisserändevoogude tõhus 
juhtimine, liikmesriikides seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiglane kohtlemine 
ning tõhusamad meetmed ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse ennetamiseks ja nende 
vastu võitlemiseks” ning et „/…/ võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt vastu meetmed järgmistes valdkondades: a) liikmesriiki sisenemise ja 
seal viibimise tingimused ning normid, mille kohaselt liikmesriigid väljastavad pikaajalisi 
viisasid ja elamislube, sealhulgas neid, mille eesmärk on perekondade taasühinemine; b) 
liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiguste määratlemine, 
sealhulgas liidusisest liikumisvabadust ja teistes liikmesriikides elamist reguleerivate 
tingimuste sätestamine”.

Selle menetlusega suurendatakse Euroopa Parlamendi rolli ELi seadusliku rände poliitika 
väljatöötamisel ning konkreetsemalt kahe praegu arutlusel oleva direktiivi ettepaneku 
menetlemisel. 
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9.00–12.30 – ESIMENE OSA
HOOAJATÖÖLISED

9.00–10.15 I VOOR
TÖÖDOKUMENDI ESITLUS

9.00–9.05 Tervitussõnad ütleb juhataja, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni esimees Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

9.05–9.15 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni hooajatööliste teema 
raportöör Claude MORAES

9.15–9.20 Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadi sisserände- ja 
varjupaigaküsimuste direktoraadi direktor Marta CYGAN

9.20–9.25 Justiits- ja siseküsimuste nõunik Vivien VADASI, Ungari Vabariigi alaline 
esindus ELi juures

9.25–9.30 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportöör Sergio COFFERATI
9.30–9.35 Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportöör Antigoni 

PAPADOPOULOU

Arutelu

10.15–11.15 II VOOR
TÖÖTURU OSAPOOLED

10.15–10.20 Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni asepeasekretär Joël DECAILLON
10.20–10.25 BUSINESS EUROPE’i sisserände ja töötajate vaba liikumise töörühma 

esimees Sverker RUDEBERG
10.25–10.30 FILCAMS CGIL (Itaalia kaubandus-, turismi- ja teenindustöötajate 

föderatsioon) rändepoliitika osakonna juhataja Giuliana MESINA
10.30–10.35 Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate

Keskliidu (UEAPME) nõuandja sotsiaalküsimustes Helen HOFFMANN
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Arutelu

11.15–12.15 III VOOR
RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID JA KODANIKUÜHISKOND

11.15–11.20 Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni piirkondlik esindaja Bernd 
HEMINGWAY

11.20–11.25 SOLIDARi sekretär Conny REUTER
11.25–11.30 PICUMi (registreerimata rändajate alase rahvusvahelise koostöö platvorm) 

direktor Michele LEVOY

Arutelu

12.15–12.30 JÄRELDUSED

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni hooajatööliste teema raportöör Claude 
MORAES

***

14.00–17.00 – TEINE OSA
ETTEVÕTTESISESELT ÜLEVIIDUD TÖÖTAJAD

14.00–15.00 I VOOR
TÖÖDOKUMENDI ESITLUS

14.00–14.10 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ettevõttesiseselt üleviidud 
töötajate teema raportöör Salvatore IACOLINO

14.10–14.15 Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadi peadirektor Stefano 
MANSERVISI

14.15–14.20 Justiits- ja siseküsimuste nõunik Vivien VADASI, Ungari Vabariigi alaline 
esindus ELi juures

14.20–14.25 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportöör Liisa JAAKONSAARI

Arutelu



PE462.747v03-00 6/8 OJ\864683ET.doc

ET



OJ\864683ET.doc 7/8 PE462.747v03-00

ET

15.00–16.00 II VOOR
TÖÖTURU OSAPOOLED JA SIDUSRÜHMAD

15.00–15.05 Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni õigusekspert Wiebke WARNECK
15.05–15.10 BUSINESS EUROPE’i sisserände ja töötajate vaba liikumise töörühma 

esimees Sverker RUDEBERG
15.10–15.15 EUROCADRES’i asepresident Michel PATARD
15.15–15.20 PermitsFoundationi juhatuse nõukogu liige Kathleen VAN DER WILK

Arutelu

16.00–16.45 III VOOR
PRAKTILISED NÄITED

16.00–16.05 Euroopa-Ameerika Ärinõukogu (EABC) kvalifitseeritud tööjõu töörühma ELi 
kaasesimees Karl COX

16.05–16.10 NASSCOMi asepresident Ameet NIVSARKAR

Arutelu

16.45–17.00 JÄRELDUSED

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ettevõttesiseselt üleviidud töötajate 
teema raportöör Salvatore IACOLINO
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PRAKTILISED JUHTNÖÖRID ARUTELUKS

• Sõnavõtjad, kes soovivad oma kõnet täiendada, võivad seda teha kirjalikult, esitades dokumendi 
(eelistatult inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaati (e-post:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Nimetatud dokumendid jagatakse osalejatele koosolekul.

• Kohtumise dokumendid lisatakse korrapäraselt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
kodulehe ürituste alljaotisse (link vasakul asuvas menüüs).

TÄHTIS TEADE KOOSOLEKUL OSALEDA
SOOVIJATELE

Koosolek on üldsusele avatud.

Osalejad, kellel ei ole Euroopa Parlamendi sissepääsukaarti, peavad turvalisuse kaalutlustel 
sissepääsuloa eelnevalt taotlema. Loa saamiseks palume pöörduda sekretariaadi poole (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) enne 15. aprilli 2011 keskpäeva.

Meil on vaja teada teie PEREKONNANIME, eesnime, sünniaega, kodakondsust, isikuttõendava 
dokumendi liiki (pass, ID-kaart, juhiluba jne.), isikuttõendava dokumendi numbrit, aadressi ja 
ettevõtte/institutsiooni/organisatsiooni nime. Ilma selle teabeta turvateenistus sissepääsuluba ei 
väljasta.

KOOSOLEKUST TEHAKSE OTSEÜLEKANNE JA SEE SALVESTATAKSE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kodulehekülg:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

TÄIENDAV TEAVE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni sekretariaat

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


