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ĮVADAS

Komisijos 2005 m. gruodžio mėn. priimtame Teisėtos migracijos politikos plane1 buvo 
pabrėžtas poreikis sukurti bendras ES teisėtos migracijos taisykles ir pasiūlytas teisėkūros 
pasiūlymų paketas, kurį sudarytų bendra pagrindų direktyva ir keturios specialios direktyvos 
dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų, sezoninių darbuotojų, bendrovių viduje perkeliamų 
asmenų ir apmokamų stažuotojų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų. 
Pasiūlymus dėl bendros pagrindų direktyvos ir dėl direktyvos dėl aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų Komisija patvirtino 2007 m. spalio mėn. Pastaroji direktyva („Mėlynoji kortelė“) 
buvo priimta 2009 m. gegužės mėn.2, o Europos Parlamentas patvirtino savo pirmojo 
svarstymo poziciją dėl pirmosios direktyvos („vienas leidimas“) 2001 m. kovo 24 d.3

Kitus du pasiūlymus, minimus Teisėtos migracijos politikos plane, dėl sezoninių darbuotojų4

ir dėl bendrovių viduje perkeliamų asmenų5 Komisija patvirtino 2010 m. liepos mėn. kaip 
pirmuosius pasiūlymus dėl teisėtos migracijos, paskelbtus įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. 
Šiuose dviejuose pasiūlymuose dėmesys skiriamas skirtingiems dalykams: pasiūlymu dėl 
bendrovių viduje perkeliamų asmenų siekiama sudaryti sąlygas laikinai aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų migracijai, o pasiūlymu dėl sezoninių darbuotojų siekiama nustatyti bendrus 
žemesnės kvalifikacijos darbuotojų migracijos kriterijus ir procedūras. 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto organizuojamu viešuoju klausymu 
siekiama sudaryti galimybę pranešėjams ir komiteto nariams, remiantis pranešėjų darbo 
dokumentais, aptarti minėtus du pasiūlymus su visais suinteresuotaisiais subjektais: Komisija 
ir Taryba, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, pramonės šakų ir 
NVO atstovais, bei atsižvelgti į naujas pagal Lisabonos sutartį Parlamentui suteiktas galias 
teisėtos migracijos srityje.

Priėmus Lisabonos sutartį itin pasikeitė sprendimų priėmimo procedūra priimant ES politikos 
priemones dėl teisėtos migracijos, o Europos Parlamentas dabar dalyvauja įprastoje teisėkūros 
procedūroje. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79 straipsnyje numatyta: „Sąjunga kuria bendrą 
imigracijos politiką, kuria siekiama visais etapais užtikrinti veiksmingą migrantų srautų 
valdymą, palankų režimą teisėtai valstybėse narėse gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams bei 

                                               
1 COM(2005)0669.
2 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo 
sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą.
3 Europos Parlamento 2011 m. kovo 24 d. teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės 
narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų 
teisių.
4 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo 
sezoninio darbo tikslais sąlygų, COM(2010)0379.
5 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių 
piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų, COM(2010)0378.
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neteisėtos imigracijos ir prekybos žmonėmis prevenciją ir sustiprintas kovos su jomis 
priemones“ ir „Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami sprendimą pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, patvirtina priemones šiose srityse: a) atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų 
bei ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, taip pat leidimų šeimoms susijungti išdavimo valstybėse 
narėse reikalavimų; b) teisėtai valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisių 
apibrėžimo, įskaitant sąlygas, reglamentuojančias judėjimo ir apsigyvenimo laisvę kitose 
valstybėse narėse (...)“.

Šia procedūra sustiprinamas Europos Parlamento vaidmuo apibrėžiant ES politiką teisėtos 
migracijos srityje ir ypač vykdant dvi šiuo metu aptariamas procedūras. 
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9.00–12.30 val. PIRMOJI DALIS.
SEZONINIAI DARBUOTOJAI

9.00–10.15 val. 1-OJI SESIJA.
DARBO DOKUMENTO PRISTATYMAS

9.00–9.05 val. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininko 
Juano Fernando LÓPEZO AGUILARO pasisveikinimas 

9.05–9.15 val. LIBE komiteto pranešėjas sezoninių darbuotojų klausimais Claude 
MORAES

9.15–9.20 val. Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato imigracijos 
ir prieglobsčio direktorė Marta GYGAN

9.20–9.25 val. Mrs. Vengrijos nuolatinės atstovybės ES patarėja teisingumo ir vidaus 
reikalų klausimais Vivien VADASI

9.25–9.30 val. EMPL komiteto pranešėjas Sergio COFFERATI
9.30–9.35 val. FEMM komiteto pranešėja Antigoni PAPADOPOULOU

Diskusija

10.15–11.15 val. 2-OJI SESIJA.
SOCIALINIAI PARTNERIAI

10.15–10.20 val. Europos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas (dar nepatvirtinta)
10.20–10.25 val. Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos 

(BusinessEurope) Imigracijos ir laisvo darbuotojų judėjimo darbo 
grupės pirmininkas Sverker RUDEBERG

10.25–10.30 val. Italijos prekybos, turizmo ir paslaugų darbuotojų federacijos (it. 
FILCAMS CGIL) Migracijos politikos departamento vadovė Giuliana 
MESINA

10.25–10.30 val. Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos (UEAPME) 
socialinių reikalų patarėja Helen HOFFMANN

Diskusija
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11.15–12.15 val. 3-OJI SESIJA.
TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR PILIETINĖ VISUOMENĖ

11.15–11.20 val. Tarptautinės migracijos organizacijos regioninis atstovas Bernd 
HEMINGWAY

11.20–11.25 val. NVO tinklo SOLIDAR generalinis sekretorius Conny REUTER
11.25–11.30 val. Tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų neturinčių migrantų 

klausimais platformos (angl. PICUM) direktorė Michele LEVOY

Diskusija

12.15–12.30 val. IŠVADOS

LIBE komiteto pranešėjas sezoninių darbuotojų klausimais Claude MORAES

***

14.00–17.00 val. ANTROJI DALIS
BENDROVIŲ VIDUJE PERKELIAMI ASMENYS

14.00–15.00 val. 1-OJI SESIJA.
DARBO DOKUMENTO PRISTATYMAS

14.00–14.10 val. LIBE komiteto pranešėjas bendrovių viduje perkeltų asmenų 
klausimais Salvatore IACOLINO

14.10–14.15 val. Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato generalinis 
direktorius Stefano MANSERVISI

14.15–14.20 val. Vengrijos nuolatinės atstovybės ES patarėja teisingumo ir vidaus 
reikalų klausimais Vivien VADASI

14.20–14.25 val. EMPL komiteto pranešėja Liisa JAAKONSAARI

Diskusija
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15.00–16.00 val. 2-OJI SESIJA.
SOCIALINIAI PARTNERIAI IR SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI

15.00–15.05 val. Europos profesinių sąjungų konfederacijos teisės ekspertė Wiebke 
WARNECK

15.05–15.10 val. Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos 
(BusinessEurope) Imigracijos ir laisvo darbuotojų judėjimo darbo 
grupės pirmininkas Sverker RUDEBERG

15.10–15.15 val. Organizacijos EUROCADRES viceprezidentas Michel PATARD
15.15–15.20 val. Leidimų fondo valdybos narė Kathleen VAN DER WILK

Diskusija

16.00–16.45 val. 3-OJI SESIJA.
PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

16.00–16.05 val. Europos ir Amerikos verslo tarybos Kvalifikuotos darbo jėgos grupės 
ES atstovaujantis pirmininkas Karl COX

16.05–16.10 val. Nacionalinė programinės įrangos ir paslaugų bendrovių asociacijos 
(NASSCOM) viceprezidentas Ameet NIVSARKAR

Diskusija

16.45–17.00 val. IŠVADOS

LIBE komiteto pranešėjas bendrovių viduje perkeltų asmenų klausimais Salvatore 
IACOLINO
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PRAKTINIAI NURODYMAI DĖL DISKUSIJŲ

• Pranešėjai, norintys papildyti savo kalbas, gali tai padaryti raštu ir iš anksto pateikti dokumentą 
sekretoriatui (pageidautina anglų ar prancūzų kalba) šiuo el. pašto adresu:
libe-secretariat@europarl.europa.eu. Šie dokumentai bus išplatinti posėdžio metu.

• Posėdžio dokumentai nuolat skelbiami Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
tinklalapio renginių skiltyje (nuoroda kairėje pusėje).

SVARBI INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS DALYVAUTI
POSĖDYJE

Šiame posėdyje gali dalyvauti visi norintys asmenys.

Tačiau dėl su saugumu susijusių priežasčių dalyviai, kurie neturi leidimo įeiti į Europos Parlamentą, 
turėtų jį gauti iš anksto. Visus norinčiuosius gauti leidimą prašome kreiptis į seminaro sekretoriatą iki 
2011 m. balandžio 15 d. 12.00 val. (ip-libe@europarl.europa.eu).

Turite nurodyti savo PAVARDĘ, vardą, gimimo datą, pilietybę, asmens tapatybės dokumento 
pavadinimą (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt.), asmens 
tapatybės dokumento numerį, adresą ir įmonės, institucijos ar organizacijos pavadinimą.
Nepateikus šios informacijos Apsaugos tarnyba neišduos leidimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA

LIBE komiteto sketretoriatas

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administratorė Asistentė
Office: RMD 04J018 Office: RMD 04J042
Tel.: +32(0)2 28 40768 Tel.: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


