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INTRODUZZJONI

Fil-"Pjan Politiku dwar il-Migrazzjoni Legali"1 tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2005, ġie 
enfasizzat il-bżonn li jiġu żviluppati regoli komuni tal-UE dwar l-immigrazzjoni tal-ħaddiema 
u ġie ssuġġerit pakkett ta' proposti leġiżlattivi, li jkun jinkludi direttiva qafas ġenerali u erba' 
direttivi speċifiċi, dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza tal-ħaddiema b'kapaċitajiet 
għoljin, il-ħaddiema staġonali, il-ħaddiema ttrasferiti fl-istess ażjenda, u dawk li jkunu fuq 
perjodu ta' prattika rrimunerat. 

Il-proposti għal direttiva qafas ġenerali u għal direttiva dwar il-ħaddiema b'kapaċitajiet 
għoljin ġew adottati mill-Kummissjoni f'Ottubru 2007. Din tal-aħħar ("il-Karta Blu") ġiet 
adottat f'Mejju 20092 u l-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tal-
ewwel waħda ("il-permess uniku") fl-24 ta' Marzu 20113. 

Jissemmew żewġ proposti oħra fil-Pjan Politiku dwar il-Migrazzjoni Legali, dwar il-ħaddiema 
staġonali4 u dwar il-ħaddiema ttrasferiti fl-istess ażjenda5, li ġew adottati mill-Kummissjoni 
f'Lulju 2010 bħala l-ewwel proposti dwar il-migrazzjoni legali ppubblikati wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. 
Dawn iż-żewġ proposti jvarjaw sew fil-punt fokali tagħhom: waqt li l-proposta dwar it-
trasferiment intra-ażjendali hi mmirata biex tiffaċilita l-migrazzjoni temporanja tal-
professjonisti b'kapaċitajiet għoljin, il-proposta dwar il-ħaddiema staġonali hi mmirata biex 
toħloq kriterji u proċeduri komuni għall-migrazzjoni b'kapaċitajiet aktar baxxi. 

Is-seduta ta' smigħu pubbliku li qed tiġi organizzata mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern hi mmirata biex tagħti opportunità lir-rapporteurs u lill-Membri tal-
Kummitat jiddiskutu ż-żewġ proposti, abbażi tad-dokumenti ta' ħidma tar-rapporteurs, mal-
partijiet interessati kollha: il-Kummissjoni u l-Kunsill, imma anke organizzazzjonijiet 
internazzjonali, sħab soċjali, rappreżentanti tal-industrija u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, fid-dawl tas-setgħat ġodda mogħtija lill-Parlament fil-qasam tal-migrazzjoni 
legali mit-Trattat ta' Lisbona.

It-Trattat ta' Lisbona biddel b'mod sinifikattiv il-proċedura għat-teħid ta' deċiżjonijiet għall-
adozzjoni tal-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni legali u l-Parlament Ewropew issa hu 
assoċjat taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 
                                               
1 COM(2005)0669.
2 Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi għall-finijietta’ impjieg bi kwalifiki għoljin.
3 Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2011 dwar il-proposta għal Direttiva tal-
Parlament u tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema 
minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru.
4 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali, COM(2010)379.
5 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-qafas ta’ trasferiment intra-ażjendali, COM(2010)378.
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L-Artikolu 29 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li "L-Unjoni 
għandha tiżviluppa politika komuni ta' immigrazzjoni maħsuba sabiex tassigura, fl-istadji 
kollha, l-amministrazzjoni effikaċi tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi residenti legalment fl-Istati Membri, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda b' saħħa 
kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin" u li "il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri fl-
oqsma li ġejjin: (a) il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza, kif ukoll l-istandards dwar il-ħruġ 
minn Stati Membri ta' viżi u permessi ta' residenza għal żmien twil, inklużi dawk sabiex terġa' 
tingħaqad il-familja; (b) id-definizzjoni tad-drittijiet ta' ċittadin ta' pajjiż terz residenti 
legalment fi Stat Membru inklużi l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-libertà ta' moviment u ta' 
residenza fi Stati Membri oħra (...)".

Din il-proċedura ssaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew fid-definizzjoni tal-politika tal-UE 
dwar il-migrazzjoni legali u b'mod aktar speċifiku, fiż-żewġ proċeduri li attwalment qed jiġu 
diskussi. 
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9.00 - 12.30 - L-EWWEL PARTI
IL-ĦADDIEMA STAĠONALI

9.00 - 10.15 SESSJONI I
PREŻENTAZZJONI TAD-DOKUMENT TA' ĦIDMA

9.00 - 9.05 Merħba mill-President, is-Sur Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, President 
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

9.05 - 9.15 Is-Sur Claude MORAES, Rapporteur dwar il-ħaddiema staġonali, Kumitat 
LIBE

9.15 - 9.20 Is-Sa Marta CYGAN, Direttur għall-Immigrazzjoni u l-Ażil, DĠ Affarijiet 
Interni, Kummissjoni Ewropea

9.20 - 9.25 Is-Sa Vivien VADASI, Konsulent ĠAI, Rappreżentanza Permanenti tal-
Ungerija għall-UE

9.25 - 9.30 Is-Sur Sergio COFFERATI, Rapporteur, Kumitat EMPL 

9.30 - 9.35 Is-Sa Antigoni PAPADOPOULOU, Rapporteur, Kumitat FEMM

Diskussjoni

10.15 - 11.15 SESSJONI II
IS-SĦAB SOĊJALI

10.15 - 10.20 Is-Sur Joël DECAILLON, Deputat Segretarju Ġenerali KETU 
10.20 - 10.25 Is-Sur Sverker RUDEBERG, President tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-

Immigrazzjoni u l-Moviment liberu tal-ħaddiema, BusinessEurope
10.25 - 10.30 Is-Sa Giuliana MESINA, Kap tad-Dipartiment tal-politiki dwar il-

migrazzjoni, FILCAMS CGIL (Federazzjoni Taljana tal-ħaddiema fil-
kummerċ, it-turiżmu u s-servizzi)

10.25 - 10.30 Is-Sa Helen HOFFMANN, Konsulent għall-Affarijiet Soċjali, UEAPME
(Organizzazzjoni tal-impjegaturi Ewropea għall-artiġjanat, is-snajja' u l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju)
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Diskussjoni

11.15 - 12.15 SESSJONI III
L-ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI U S-SOĊJETÀ ĊIVILI

11.15 - 11.20 Is-Sur Bernd HEMINGWAY, Rappreżentant Reġjonali tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM)

11.20 - 11.25 Is-Sur Conny REUTER, Segretarju Ġenerali ta' SOLIDAR
11.25 - 11.30 Is-Sa Michele LEVOY, Direttur ta' PICUM (Pjattaforma għall-koperazzjoni 

internazzjonali dwar il-migranti bla dokumenti)

Diskussjoni

12.15 - 12.30 KONKLUŻJONIJIET

Is-Sur Claude MORAES, Rapporteur dwar il-ħaddiema staġonali, Kumitat LIBE

***

14.00 - 17.00 - IT-TIENI PARTI
L-ĦADDIEMA TTRASFERITI FL-ISTESS AŻJENDA

14.00 - 15.00 SESSJONI I
PREŻENTAZZJONI TAD-DOKUMENT TA' ĦIDMA

14.00 - 14.10 Is-Sur Salvatore IACOLINO, Rapporteur dwar it-trasferimenti intra-
ażjendali, Kumitat LIBE

14.10 - 14.15 Is-Sur Stefano MANSERVISI, Direttur Ġenerali, DĠ Affarijiet Interni, 
Kummissjoni Ewropea

14.15 - 14.20 Is-Sa Vivien VADASI, Konsulent ĠAI, Rappreżentanza Permanenti tal-
Ungerija għall-UE

14.20 - 14.25 Is-Sur Liisa JAAKONSAARI, Rapporteur, Kumitat EMPL

Diskussjoni
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15.00 - 16.00 SESSJONI II
IS-SĦAB SOĊJALI U L-PERSUNI INTERESSATI

15.00 - 15.05 Is-Sa Wiebke WARNECK, Espert Legali KETU 

15.05 - 15.10. Is-Sur Sverker RUDEBERG, President tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-
Immigrazzjoni u l-Moviment liberu tal-ħaddiema, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Is-Sur Michel PATARD, Viċi President EUROCADRES
15.15 - 15.20 Is-Sa Kathleen VAN DER WILK, Membru tal-Bord tal-Fondazzjoni għall-

Permessi 

Diskussjoni

16.00 - 16.45 SESSJONI III
EŻEMPJI PRATTIĊI

16.00 - 16.05 Is-Sur Karl COX, Kopresident tal-UE tal-Grupp tal-Forza tal-Ħaddiema ta' 
Ħila, il-Kunsill għall-Kummerċ Ewropa - Stati Uniti (EABC) 

16.05 - 16.10 Is-Sur Ameet NIVSARKAR, Viċi President NASSCOM

Diskussjoni

16.45 - 17.00 KONKLUŻJONIJIET

Is-Sur Salvatore IACOLINO, Rapporteur dwar it-trasferimenti intra-ażjendali, Kumitat 
LIBE
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LINJI GWIDA PRATTIĊI GĦAD-DIBATTITU

Il-kelliema li jixtiequ jissupplimentaw id-diskorsi tagħhom jistgħu jagħmlu dan bil-miktub billi 
jippreżentaw dokument (preferibbilment bl-Ingliż jew bil-Franċiż) minn qabel lis-segretarjat (email: 
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Dawn id-dokument jitqassmu waqt il-laqgħa.
Id-dokumenti għal-laqgħa jiżdiedu progressivament mat-taqsima Avvenimenti (il-link fil-menu fuq ix-
xellug) tal-paġni tal-Kumitat LIBE.

AVVIŻ IMPORTANTI GĦAL DAWK LI JIXTIEQU JATTENDU
L-LAQGĦA

Din il-laqgħa hi miftuħa għall-pubbliku.

Madankollu, minħabba raġunijiet ta' sigurtà, il-parteċipanti li ma jkollhomx beġġ ta' aċċess għall-
Parlament Ewropew iridu jiksbu pass minn qabel. Dawk li jixtiequ jiksbu pass ta' dan it-tip għandhom 
jikkuntattjaw lis-segretarjat (libe-secretariat@europarl.europa.eu) qabel il-15 ta' April 2011 
f'nofsinhar.

Hu essenzjali li tipprovdilna KUNJOMOK, ismek, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, it-tip ta' 
identifikazzjoni (passaport, karta tal-identità, liċenzja tas-sewqan, eċċ.), in-numru ta' 
identifikazzjoni, l-indirizz u l-kumpanija/istituzzjoni/organizzazzjoni. Mingħajr din l-informazzjoni, 
is-Servizz ta' Sigurtà ma jipprovdix pass għad-dħul.

IKUN HEMM XANDIRA DIRETTA TAL-LAQGĦA LI TIĠI RREKORDJATA 

Paġni tal-Kumitat LIBE
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=MT&body=LIBE

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Segretarja LIBE

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


