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IEVADS

Komisijas 2005. gada decembra paziņojumā „Legālās migrācijas politikas plāns”1 tika 
uzsvērta nepieciešamība izstrādāt kopējos ES noteikumus par darbaspēka imigrāciju un tika 
ieteikts pieņemt tiesību aktu priekšlikumu kopumu, kurš sastāvētu no vispārējās 
pamatdirektīvas un četrām īpašām direktīvām — par augsti kvalificētu darba ņēmēju, sezonas 
darba ņēmēju, uzņēmuma iekšienē nosūtītu darbinieku un algotu praktikantu ieceļošanas un 
uzturēšanās apstākļiem. 

Priekšlikumus vispārējai pamatdirektīvai un direktīvai par augsti kvalificētiem darba 
ņēmējiem Komisija pieņēma 2007. gada oktobrī. Direktīvu par augsti kvalificētiem darba 
ņēmējiem (Zilās kartes direktīva) pieņēma 2009. gada maijā2, un Eiropas Parlaments attiecībā 
uz pamatdirektīvu (Vienas atļaujas direktīva) pirmā lasījuma nostāju pieņēma 2011. gada 
24. martā3.

Paziņojumā „Legālās migrācijas politikas plāns” minētos pārējos divus priekšlikumus par 
sezonas darba ņēmējiem4 un uzņēmuma iekšienē nosūtītajiem darbiniekiem5 Komisija 
pieņēma 2010. gada jūlijā, un tie bija pirmie priekšlikumi, ko publicēja pēc Lisabonas līguma 
spēkā stāšanās. 

Abi priekšlikumi ir ļoti atšķirīgi regulējuma priekšmeta ziņā — ja priekšlikuma par 
nosūtīšanu uzņēmuma iekšienē mērķis ir veicināt augsti kvalificētu speciālistu pagaidu 
migrāciju, tad priekšlikumu par sezonas darba ņēmējiem izstrādāja, lai radītu kopējus 
kritērijus un procedūras attiecībā uz mazāk kvalificētu darba ņēmēju migrāciju.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas publisko uzklausīšanu organizēja, lai 
referentiem un komitejas locekļiem radītu iespēju, pamatojoties uz referentu darba 
dokumentiem, apspriest abus priekšlikumus ar visām ieinteresētajām personām —  ne tikai ar 
Komisiju un Padomi, bet arī ar starptautiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem, 
nozaru pārstāvjiem un NVO, ņemot vērā Lisabonas līgumā Parlamentam legālās migrācijas 
jomā piešķirtās jaunās pilnvaras.

Lisabonas līgumā ir ievērojami mainīta lēmumu pieņemšanas procedūra, saskaņā ar kuru 
nosaka politikas virzienus legālās migrācijas jomā, un Eiropas Parlaments patlaban piedalās 
                                               
1 COM(2005)0669.
2 Padomes 2009. gada 25. maija direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos 
augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.
3 Eiropas Parlamenta 2011. gada 24. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu 
uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, 
kuri likumīgi uzturas dalībvalstī.
4 Priekšlikums Eiropas Parlaments un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos (COM(2010)0379).
5 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem COM(2010)0378.
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šajā procesā atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. pantā ir noteikts, ka „Savienība īsteno kopēju 
imigrācijas politiku, kuras mērķis ir visos posmos nodrošināt efektīvu migrācijas plūsmas 
vadību, taisnīgu attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un 
novērst nelikumīgu ieceļošanu un cilvēku tirdzniecību, kā arī paredzēt pastiprinātus 
pasākumus to apkarošanai” un ka „Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru paredz pasākumus šādās jomās: a) ieceļošanas un uzturēšanās 
nosacījumi, kā arī dalībvalstu ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas procedūru 
standarti, tostarp ģimeņu atkalapvienošanās nolūkā; (b) to trešo valstu pilsoņu tiesību 
noteikšana, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, ietverot nosacījumus, kas attiecas uz 
pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās dalībvalstīs (..)”.

Šī procedūra nostiprina Eiropas Parlamenta nozīmi, kāda tam ir, izstrādājot ES politiku 
legālās migrācijas jomā, un konkrētāk — divās procedūrās, par kurām šobrīd notiek 
diskusijas. 
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9.00–12.30 — PIRMĀ DAĻA
SEZONAS DARBA ŅĒMĒJI

9.00–10.15 I SESIJA
IEPAZĪSTINĀŠANA AR DARBA DOKUMENTU

9.00 - 9.05 Ar atklāšanas runu uzstājas Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar

9.05 - 9.15 LIBE komitejas referents par sezonas darba ņēmējiem Claude Moraes
9.15 - 9.20 Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta direktore imigrācijas un 

patvēruma jautājumos Marta Cygan
9.20 - 9.25 Ungārijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā tieslietu un iekšlietu 

padomniece Vivien Vadasi
9.25 - 9.30 EMPL komitejas referents Sergio Cofferati
9.30 - 9.35 FEMM komitejas referente Antigoni Papadopoulou

Diskusija

10.15–11.15 II SESIJA
SOCIĀLIE PARTNERI

10.15 - 10.20 Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāra vietnieks Joël Decaillon
10.20 - 10.25 BusinessEurope imigrācijas un brīvas darbaspēka aprites grupas priekšsēdētājs 

Sverker Rudeberg
10.25 - 10.30 Itālijas tirdzniecības, tūrisma un pakalpojumu jomas darba ņēmēju federācijas 

(FILCAMS CGIL ) migrācijas politikas departamenta vadītāja Giuliana 
Mesina

10.25 - 10.30 Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) 
sociālo lietu konsultante Helen Hoffmann

Diskusija
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11.15–12.15 III SESIJA
STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN PILSONISKĀ SABIEDRĪBA

11.15 - 11.20 Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) reģionālais pārstāvis Bernd 
Hemingway

11.20 - 11.25 SOLIDAR ģenerālsekretārs Conny Reuter
11.25 - 11.30  Starptautiskās platformas sadarbībai migrantu bez dokumentiem jomā 

(PICUM) direktore Michele Levoy

Diskusija

12.15.–12.30 SECINĀJUMI

LIBE komitejas referents par sezonas darba ņēmējiem Claude Moraes

***

14.00–17.00 — OTRĀ DAĻA
UZŅĒMUMA IEKŠIENĒ NOSŪTĪTIE DARBINIEKI

14.00–15.00 I SESIJA
DARBA DOKUMENTU IESNIEGŠANA

14.00 - 14.10 LIBE komitejas referents par nosūtīšanu uzņēmuma iekšienē Salvatore 
Iacolino

14.10 - 14.15 Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Stefano 
Manservisi

14.15 - 14.20 Ungārijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā tieslietu un iekšlietu 
padomniece Vivien Vadasi

14.20 - 14.25 EMPL komitejas referente Liisa Jaakonsaari

Diskusija
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15.00–16.00 II SESIJA
SOCIĀLIE PARTNERI UN IEINTERESĒTĀS PERSONAS

15.00 - 15.05 Eiropas Arodbiedrību konfederācijas juridiskā eksperte Wiebke Warneck
15.05 - 15.10 BusinessEurope imigrācijas un brīvas darbaspēka aprites grupas priekšsēdētājs 

Sverker Rudeberg
15.10 - 15.15 EUROCADRES priekšsēdētāja vietnieks Michel Patard
15.15 - 15.20 Permits foundation valdes locekle Kathleen van der Vilk

Diskusija

16.00–16.45 III SESIJA
PRAKTISKI PIEMĒRI

16.00 - 16.05 Eiropas un Amerikas uzņēmējdarbības padomes (EABC) kvalificēta 
darbaspēka grupas līdzpriekšsēdētājs Karl Cox

16.05 - 16.10 NASSCOM priekšsēdētāja vietnieks Ameet NIVSARKAR

Diskusija

16.45.–17.00 SECINĀJUMI

LIBE komitejas referents par nosūtīšanu uzņēmuma iekšienē Salvatore Iacolino



OJ\864683LV.doc 7/7 PE462.747v02-00

LV

PRAKTISKAS DEBAŠU VADLĪNIJAS 

• Dalībnieki, kuri vēlas savas runas papildināt ar citiem materiāliem, iepriekš tos iesniedz rakstiski 
(vēlams angļu vai franču valodā) sekretariātā (elektroniskā pasta adrese —
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Šie dokumenti tiks izdalīti sanāksmes laikā.

Sanāksmes dokumentus pakāpeniski pievienos LIBE komitejas internetā rubrikai „Events" (saite 
kreisās puses izvēlnē).

SVARĪGA INFORMĀCIJA VISIEM TIEM, KAS VĒLAS APMEKLĒT
SANĀKSMI

Šī sanāksme ir publiska.

Tomēr drošības apsvērumu dēļ dalībniekiem, kuriem nav Eiropas Parlamenta ieejas kartes, iepriekš ir 
jāsaņem caurlaides. Personām, kas vēlas saņemt šādu caurlaidi saņemt, būtu jāsazinās ar sekretariātu 
(libe-secretariat@europarl.europa.eu) ne vēlāk kā 2011. gada 15. aprīlī plkst. 12.00.

Ir nepieciešams jūsu uzvārds, vārds, dzimšanas datums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta 
veids (pase, identitātes karte, autovadītāja apliecība u. c.) personu apliecinoša dokumenta numurs, 
uzņēmuma, iestādes vai organizācijas adrese un nosaukums. Ja šādas informācijas nebūs, drošības 
dienests neizsniegs ieejas caurlaides.

SANĀKSMI TRANSLĒS TIEŠRAIDĒ UN IERAKSTĪS

LIBE komitejas vietne internetā:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIB

E

PAPILDU INFORMĀCIJA

LIBE Sekretariāts

Helene Calers Päivi Happonen
administratore asistente
Birojs: RMD 04J018 Birojs: RMD 04J042
Tālr.: +32 (0) 2 28 40768 Tālr.: +32 (0) 2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu). libe-secretariat@europarl.europa.eu).


