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BEVEZETÉS

A Bizottság 2005. decemberi, legális migrációra vonatkozó politikai tervében1 kiemelték a 
munkavállalás céljából történő vándorlással kapcsolatos közös uniós szabályok 
kidolgozásának szükségességét, és egy olyan jogalkotási javaslatokból álló csomagot 
irányoztak elő, amely egy általános keretirányelvből, valamint a magasan képzett 
munkavállalókról, az idénymunkásokról, a vállalaton belül áthelyezettekről és a 
javadalmazással járó képzésen résztvevők belépési és tartózkodási feltételeiről szóló négy 
külön irányelvből áll. 
A Bizottság 2007 októberében fogadta el az általános keretirányelvre és a magasan képzett 
munkavállalókról szóló irányelvre vonatkozó javaslatot. Az utóbbit (az ún. kék kártya 
tekintetében) 2009 májusában2 fogadták el és az Európai Parlament első olvasatban 2011. 
március 24-én3 fogadta el az előbbi, az összevont engedéllyel kapcsolatos álláspontját. 

A legális migrációra vonatkozó politikai tervben említett két másik, az idénymunkásokról4 és 
a vállalaton belül áthelyezett munkavállalókról5 szóló javaslatot, mint a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követő első legális migrációval kapcsolatos javaslatokat, 2010 júliusában 
fogadta el a Bizottság. 
E két javaslat nagyban különbözik egymástól: amíg a vállalaton belüli áthelyezésekre 
vonatkozó javaslat célja a magasan képzett munkaerő ideiglenes migrációjának 
megkönnyítése, addig az idénymunkásokról szóló javaslat célja közös kritériumok és 
eljárások kialakítása az alacsonyabban képzett migráció számára. 

A nyilvános meghallgatást az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság azzal a céllal 
rendezte, hogy lehetőséget nyújtsanak az előadóknak és a bizottság tagjainak a két javaslat 
megvitatására az előadók munkadokumentumai alapján az összes érdekelt fél – a Bizottság és 
a Tanács, továbbá a nemzetközi szervezetek, a szociális partnerek, valamint az iparágak és a 
nem kormányzati szervezetek képviselői – részvételével, a Lisszaboni Szerződés által a 
Parlamentnek a legális bevándorlás terén juttatott új hatáskörök fényében.

A Lisszaboni Szerződés jelentősen megváltoztatta a legális migrációval kapcsolatos uniós 
politikák elfogadására irányuló döntéshozatali folyamatot, ugyanis abba a rendes jogalkotási 
eljárás révén immár az Európai Parlamentet is bevonják. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke megállapítja, hogy „az Unió közös 
                                               
1 COM(2005)669
2 A Tanács 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű 
képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről
3 Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országok állampolgárainak 
valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló 
összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan 
tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi és európai parlamenti irányelvre irányuló javaslatról
4 A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának 
feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM(2010)379
5 Harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM(2010)378
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bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok hatékony kezelése azok 
minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az 
illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített 
küzdelem”, továbbá hogy „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan: a) a beutazás és a 
tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú 
tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozó szabályok, beleértve a 
családegyesítési célúakat is, b) a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok jogainak meghatározása, ideértve a más tagállamokban való 
szabad mozgásra és tartózkodásra irányadó feltételeket is (...)”.

Ez az eljárás megerősíti az Európai Parlament szerepét az Unió legális migrációra vonatkozó 
politikájának meghatározásában és különösen abban a két eljárásban, amelyekkel 
kapcsolatban jelenleg tárgyalások folynak. 
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9.00–12.30: ELSŐ RÉSZ
IDÉNYMUNKÁSOK

9.00–10.15: I. ÜLÉS
A MUNKADOKUMENTUM ISMERTETÉSE

9.00–9.05 Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, elnök, az Európai Parlament 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) elnökének üdvözlő 
beszéde 

9.05–9.15 Claude MORAES, a LIBE bizottság idénymunkásokért felelős előadója
9.15–9.20 Marta CYGAN, az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának 

bevándorlásért és menedékjogért felelős igazgatója
9.20–9.25 VADASI Vivien, a Magyar Köztársaság EU melletti Állandó Képviseletének 

IB-tanácsosa
9.25–9.30 Sergio COFFERATI, előadó, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

9.30–9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, előadó, Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Vita

10.15–11.15: II. ÜLÉS
SZOCIÁLIS PARTNEREK

10.15–10.20 Joël DECAILLON, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) 
főtitkárhelyettese 

10.20–10.25 Sverker RUDEBERG, a Business Europe (európai üzleti szövetség) 
bevándorlással és a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó 
munkacsoportjának elnöke

10.25–10.30 Giuliana MESINA, a FILCAMS CGIL (a kereskedelemben, 
idegenforgalomban és szolgáltatói szektorban dolgozók olasz szövetsége) 
migrációs politikáért felelős osztályvezetője

10.25–10.30 Helen HOFFMANN, az UEAPME (Európai Kézművesek, Kisiparosok, Kis-
és Középvállalkozások Szövetsége) szociális tanácsadója
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11.15–12.15: III. ÜLÉS
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM

11.15–11.20 Bernd HEMINGWAY, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) regionális 
képviselője

11.20–11.25 Conny REUTER, a SOLIDAR nevű civil szervezet főtitkára

11.25–11.30 Michele LEVOY, a PICUM (platform a papírokkal nem rendelkező 
bevándorlókkal kapcsolatos nemzetközi együttműködésért) igazgatója

Vita

12.15–12.30: ÖSSZEGZÉS

Claude MORAES, a LIBE bizottság idénymunkásokért felelős előadója

***

14.00–17.00: MÁSODIK RÉSZ
VÁLLALATON BELÜL ÁTHELYEZETT MUNKAVÁLLALÓK

14.00–15.00: I. ÜLÉS
A MUNKADOKUMENTUM ISMERTETÉSE

14.00–14.10 Salvatore IACOLINO, a LIBE bizottság vállalaton belül áthelyezett 
munkavállalókért felelős előadója

14.10–14.15 Stefano MANSERVISI, az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának 
főigazgatója

14.15–14.20 VADASI Vivien, a Magyar Köztársaság EU melletti Állandó Képviseletének 
IB-tanácsosa

14.20–14.25 Liisa JAAKONSAARI, előadó, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Vita
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15.00–16.00: II. ÜLÉS
SZOCIÁLIS PARTNEREK ÉS ÉRDEKELTEK

15.00–15.05 Wiebke WARNECK, az ESZSZ jogi szakértője 

15.05–15.10. Sverker RUDEBERG, a Business Europe (európai üzleti szövetség) 
bevándorlással és a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó 
munkacsoportjának elnöke

15.10–15.15 Michel PATARD, az EUROCADRES alelnöke

15.15–15.20 Kathleen VAN DER WILK, a Permits Foundation (a házastársak és partnerek 
külföldi munkavállalási engedélyét támogató alapítvány) igazgatóságának 
tagja 

Vita

16.00–16.45: III. ÜLÉS
GYAKORLATI PÉLDÁK

16.00–16.05 Karl COX, az Európai-Amerikai Üzleti Tanács szakképzett munkavállalókkal 
foglalkozó csoportjának uniós társelnöke

16.05–16.10 Ameet NIVSARKAR, a Szoftvergyártó és Szolgáltató Vállalatok Országos 
Szövetségének (NASSCOM) alelnöke

Vita

16.45–17.00: ÖSSZEGZÉS

Salvatore IACOLINO, a LIBE bizottság vállalaton belül áthelyezett munkavállalókért 
felelős előadója
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A VITÁHOZ

• Azok a felszólalók, akik szeretnék kiegészíteni felszólalásaikat, ezt megtehetik, ha azt írásban 
(lehetőleg angol vagy francia nyelven) előzőleg eljuttatják a titkárságra (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). E dokumentumok az ülés során kiosztásra kerülnek.

• Az ülésdokumentumokat fokozatosan közzéteszik a LIBE bizottság „Események” (bal oldali 
menüpont) oldalán:

FONTOS MEGJEGYZÉS AZ ÉRDEKLŐDŐK
SZÁMÁRA

Az ülés nyilvános.

A parlamenti belépőkártyával nem rendelkező résztvevőknek azonban biztonsági okokból előzetesen 
belépőkártyát kell igényelniük. A belépőt igényelni szándékozók legkésőbb 2011. április 15-én délig
vegyék fel a kapcsolatot a titkársággal (libe-secretariat@europarl.europa.eu).

Az igénylésnek tartalmaznia kell a résztvevő VEZETÉKNEVÉT és keresztnevét, születési idejét, 
állampolgárságát, személyazonosító igazolványának típusát (útlevél, személyi igazolvány, 
jogosítvány stb.), a személyazonosító igazolvány számát, lakcímét és a képviselt 
társaság/intézmény/szervezet nevét. Ezen információk nélkül a biztonsági szolgálat nem ad 
belépőkártyát.

AZ ÜLÉST ÉLŐBEN KÖZVETÍTIK, ÉS FELVÉTEL KÉSZÜL RÓLA

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

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

LIBE Тitkárság

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


