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TAUSTAA

Komissio antoi joulukuussa 2005 tiedonannon1 laillista maahanmuuttoa koskevasta 
toimintapoliittisesta suunnitelmasta. Siinä korostettiin tarvetta kehittää EU:n yhteisiä sääntöjä, 
jotka koskevat työvoimaperusteista maahanmuuttoa, ja ehdotettiin säädöspakettia, joka 
sisältäisi yleisen puitedirektiivin ja neljä erityisdirektiiviä. Paketin aiheina olivat korkeasti 
koulutettujen työntekijöiden, kausityöntekijöiden, yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti 
lähettämien henkilöiden ja palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytykset.
Komissio hyväksyi ehdotuksen yleiseksi puitedirektiiviksi ja ehdotuksen direktiiviksi 
korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksistä lokakuussa 
2007. Viimeksi mainittu direktiivi2 ("sininen kortti") hyväksyttiin toukokuussa 2009, ja 
Euroopan parlamentti hyväksyi puitedirektiivin3 ("yhdistelmälupa") ensimmäisessä 
käsittelyssään 24. toukokuuta 2011. 

Komissio hyväksyi heinäkuussa 2010 kaksi muuta laillista maahanmuuttoa koskevassa 
toimintapoliittisessa suunnitelmassa mainittua ehdotusta eli ehdotuksen kausityöntekijöistä4 ja 
ehdotuksen sisäisen siirron saaneista työntekijöistä5. Nämä olivat ensimmäiset Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen julkaistut ehdotukset laillisesta maahanmuutosta.
Niiden näkökohdat ovat hyvin erilaiset: sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskevalla 
ehdotuksella pyritään helpottamaan korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahanmuuttoa, ja 
kausityöntekijöitä koskevan ehdotuksen tavoitteena on luoda yhteiset perusteet ja menettelyt 
vähemmän koulutettujen työntekijöiden maahanmuuttoa varten. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan järjestämän julkisen 
kuulemisen tarkoituksena on antaa esittelijöille ja valiokunnan jäsenille mahdollisuus 
keskustella näistä ehdotuksista esittelijöiden laatimien työasiakirjojen perusteella kaikkien 
sidosryhmien kanssa. Niitä ovat komissio ja neuvosto, mutta myös kansainväliset järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet sekä eri teollisuudenalojen ja kansalaisjärjestöjen edustajat. Lissabonin 
sopimuksen myötä parlamentti sai uusia valtuuksia laillisen maahanmuuton alalla.

Lissabonin sopimus muutti merkittävästi päätöksentekomenettelyä, jolla laillista 
maahanmuuttoa koskevat toimintamallit hyväksytään, ja Euroopan parlamentti on nyt siinä 
osallisena tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklassa määrätään, että "unioni 
                                               
1 KOM(2005)0669.
2 Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä 
varten 25. toukokuuta 2009 annettu neuvoston direktiivi 2009/50/EY.
3 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. maaliskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten 
myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista.
4 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä kausityötä varten, KOM(2010)0379.
5 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä, KOM(2010)0378.
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kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa vaiheissa varmistamaan 
muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan 
ehkäiseminen ja tehostettu torjunta," ja että "Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä seuraavilla aloilla: (a) 
maahantuloa ja maassa oleskelua koskevat edellytykset sekä vaatimukset pitkäaikaisten 
viisumien ja oleskelulupien myöntämiseksi jäsenvaltioissa, myös perheenyhdistämistä varten; 
(b) jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien 
määrittely, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa 
jäsenvaltioissa (…)".

Tällä menettelyllä vahvistetaan Euroopan parlamentin asemaa laillista maahanmuuttoa 
koskevan EU:n politiikan – ja tarkemmin kyseessä olevien kahden menettelyn –
määrittämisessä. 
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9.00–12.30 ENSIMMÄINEN OSA
KAUSITYÖNTEKIJÄT

9.00–10.15 JAKSO I
TYÖASIAKIRJAN ESITTELY

9.00–9.05 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajan 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILARin tervetulotoivotus 

9.05–9.15 Kausityöntekijöitä koskevan mietinnön esittelijä Claude MORAES, LIBE-
valiokunta

9.15–9.20 Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden osaston johtaja Marta CYGAN, 
sisäasioiden pääosasto, Euroopan komissio

9.20–9.25 Oikeus- ja sisäasioiden neuvos Vivien VADASI, Unkarin pysyvä edustusto 
EU:ssa

9.25–9.30 Esittelijä Sergio COFFERATI, EMPL-valiokunta 

9.30–9.35 Esittelijä Antigoni PAPADOPOULOU, FEMM-valiokunta

Keskustelu

10.15–11.15 JAKSO II
TYÖMARKKINAOSAPUOLET

10.15–10.20 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön apulaispääsihteeri Joël DECAILLON
10.20–10.25 Maahanmuuttoa ja työntekijöiden vapaata liikkumista koskevan työryhmän 

puheenjohtaja Sverker RUDEBERG, BusinessEurope
10.25–10.30 Maahanmuutto-osaston päällikkö Giuliana MESINA, FILCAMS CGIL 

(Italian kauppa-, matkailu- ja palvelualan työntekijöiden liitto)
10.25–10.30 Sosiaaliasioiden neuvoja Helen HOFFMANN, UEAPME (Käsiteollisuuden ja 

pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto)

Keskustelu
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11.15–12.15 JAKSO III
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA KANSALAISYHTEISKUNTA

11.15–11.20 Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) alueellinen edustaja Bernd 
HEMINGWAY

11.20–11.25 Solidarin pääsihteeri Conny REUTER
11.25–11.30 PICUMin (paperittomia siirtolaisia koskevan kansainvälisen yhteistyön 

foorumi) johtaja Michele LEVOY

Keskustelu

12.15–12.30 PÄÄTELMÄT

Kausityöntekijöitä koskevan mietinnön esittelijä Claude MORAES, LIBE-valiokunta

***

14.00–17.00 TOINEN OSA
SISÄISEN SIIRRON SAANEET TYÖNTEKIJÄT

14.00–15.00 JAKSO I
TYÖASIAKIRJAN ESITTELY

14.00–14.10 Sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskevan mietinnön esittelijä Salvatore 
IACOLINO, LIBE-valiokunta

14.10–14.15 Sisäasioiden pääosaston pääjohtaja Stefano MANSERVISI, Euroopan 
komissio

14.15–14.20 Oikeus- ja sisäasioiden neuvos Vivien VADASI, Unkarin pysyvä edustusto 
EU:ssa

14.20–14.25 Esittelijä Liisa Jaakonsaari, EMPL-valiokunta

Keskustelu



PE462.747v03-00 6/7 OJ\864683FI.doc

FI

15.00–16.00 JAKSO II
TYÖMARKKINAOSAPUOLET JA SIDOSRYHMÄT

15.00–15.05 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön oikeudellinen asiantuntija Wiebke 
WARNECK

15.05–15.10. Maahanmuuttoa ja työntekijöiden vapaata liikkumista koskevan työryhmän 
puheenjohtaja Sverker RUDEBERG, BusinessEurope

15.10–15.15 Koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan 
(EUROCADRES) varajohtaja Michel PATARD

15.15–15.20 Permits Foundationin hallituksen jäsen Kathleen VAN DER WILK

Keskustelu

16.00–16.45 JAKSO III
KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

16.00–16.05 European-American Business Councilin (EABC) koulutettua työvoimaa 
käsittelevän ryhmän EU:n yhteispuheenjohtaja Karl COX

16.05–16.10 NASSCOMin varajohtaja Ameet NIVSARKAR

Keskustelu

16.45–17.00 PÄÄTELMÄT

Sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskevan mietinnön esittelijä Salvatore IACOLINO, 
LIBE-valiokunta
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KÄYTÄNNÖN OHJEET KESKUSTELUA VARTEN

Puhujat, jotka haluavat täydentää puheenvuorojaan, voivat toimittaa etukäteen asiakirjoja (mielellään 
englannin- tai ranskankielisinä) sihteeristölle (sähköpostiosoite:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Asiakirjat ovat saatavilla kokouksessa.

• Kokousasiakirjoja lisätään jatkuvasti LIBE-valiokunnan Tapahtumat-kohtaan (linkki vasemmalla 
olevassa valikossa) valiokunnan internet-sivuille.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS KOKOUKSEN OSANOTTAJILLE

Kokous on avoin yleisölle.

Kuitenkin niiden osallistujien, joilla ei ole Euroopan parlamentin kulkulupaa, on turvallisuussyistä 
hankittava se etukäteen. Kulkuluvan hakijoiden olisi otettava yhteyttä sihteeristöön (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) ennen 15. huhtikuuta 2011 klo 12.00.

Hakijan on ilmoitettava SUKUNIMENSÄ, etunimensä, syntymäaikansa, kansalaisuutensa, 
henkilöllisyystodistuksensa tyyppi (passi, henkilökortti, ajokortti jne.), henkilöllisyystodistuksensa 
numero, osoitteensa sekä yhtiönsä/toimielimensä/järjestönsä. Ilman näitä tietoja turvallisuusyksikkö 
ei myönnä kulkulupaa.

KOKOUS LÄHETETÄÄN SUORANA JA TALLENNETAAN

LIBE-valiokunnan sivut:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

LISÄTIETOJA

LIBE-valiokunnan sihteeristö

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Hallintovirkamies Hallintoavustaja
Toimisto: RMD 04J018 Toimisto: RMD 04J042
Puhelin: +32(0)2 28 40768 Puhelin: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


