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INLEIDING

In het beleidsplan legale migratie1 van de Commissie van december 2005 werd benadrukt dat er 
gemeenschappelijke EU-voorschriften voor de immigratie van arbeidskrachten nodig zijn en 
werd een pakket met wetgevingsvoorstellen gesuggereerd, bestaande uit een algemene 
kaderrichtlijn en vier specifieke richtlijnen over de voorwaarden voor de toelating en het verblijf 
van hoogopgeleide werknemers, seizoenarbeiders, binnen een bedrijf overgeplaatste werknemers 
en betaalde stagiairs. 
De Commissie keurde de voorstellen voor een algemene kaderrichtlijn en voor een richtlijn over 
hoogopgeleide werknemers in oktober 2007 goed. De richtlijn over hoogopgeleide 
arbeidskrachten ("blauwe kaart-richtlijn") werd in mei 2009 goedgekeurd2 en op 24 maart 2011 
nam het Europees zijn standpunt in eerste lezing over de kaderrichtlijn ("richtlijn over de 
gecombineerde vergunning") aan3. 

In juli 2010 keurde de Commissie twee andere voorstellen uit het beleidsplan legale migratie, 
voor een richtlijn betreffende seizoenarbeiders4 en een richtlijn betreffende binnen een bedrijf 
overgeplaatste werknemers5, goed als de eerste voorstellen met betrekking tot wettelijke migratie 
sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. 
De strekking van deze twee voorstellen is heel verschillend: het voorstel inzake overplaatsingen 
binnen een onderneming heeft tot doel de tijdelijke migratie van hoogopgeleide professionals te 
vereenvoudigen, terwijl het voorstel inzake seizoenarbeiders erop gericht is gemeenschappelijke 
criteria en procedures uit te werken voor de migratie van eerder laaggeschoolde arbeiders. 

Met de organisatie van deze hoorzitting wil de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken de rapporteurs en haar leden de gelegenheid bieden om beide voorstellen aan 
de hand van de werkdocumenten van de rapporteurs te bediscussiëren met alle betrokken 
partijen, namelijk de Commissie en de Raad, internationale organisaties, sociale partners, 
vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en van ngo's, dit alles in het licht van de nieuwe 
bevoegdheden op het vlak van wettelijke migratie waarover het Parlement krachtens het Verdrag 
van Lissabon beschikt.

Het Verdrag van Lissabon heeft de besluitvormingsprocedure voor de goedkeuring van EU-
beleidsmaatregelen betreffende wettelijke migratie aanzienlijk gewijzigd. Nu is ook het Europees 
Parlement medeverantwoordelijk, volgens de gewone wetgevingsprocedure. 
In artikel 79 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat onder méér het 
volgende: "De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in 
alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling 
van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en 
een preventie en intensievere bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel", en "Voor de 

                                               
1 COM(2005)0669
2 Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.
3 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende een enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning 
voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende 
een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.
4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid, COM(2010)0379.
5 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, 
COM(2010)0378.
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toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure maatregelen vast op de volgende gebieden: a) de voorwaarden voor 
toegang en verblijf, en normen betreffende de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en 
verblijfstitels, onder andere met het oog op gezinshereniging; b) de omschrijving van de rechten 
van onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, alsook de voorwaarden 
ter regeling van het vrije verkeer en het vrije verblijf in andere lidstaten [...]".

Deze procedure verleent het Europees Parlement meer inspraak in de vastlegging van het EU-
beleid betreffende legale migratie en met name de twee voorstellen die momenteel ter discussie 
voorliggen. 
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9.00 - 12.30 UUR – EERSTE DEEL
SEIZOENARBEIDERS

9.00 - 10.15 UUR: SESSIE I
PRESENTATIE VAN HET WERKDOCUMENT

9.00 - 9.05 Welkomstwoord van de voorzitter, dhr. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, 
voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(LIBE) 

9.05 - 9.15 Dhr. Claude MORAES, rapporteur seizoenarbeiders, LIBE

9.15 - 9.20 Mevr. Marta CYGAN, directeur Immigratie, asiel en grensbeheer, DG 
Binnenlandse zaken, Europese Commissie

9.20 - 9.25 Mevr. Vivien VADASI, adviseur JBZ, permanent vertegenwoordiger van 
Hongarije bij de EU

9.25 - 9.30 Dhr. Sergio COFFERATI, rapporteur, EMPL 
9.30 - 9.35 Mevr. Antigoni PAPADOPOULOU, rapporteur, FEMM

Gedachtewisseling

10.15 - 11.15 UUR: SESSIE II
SOCIALE PARTNERS

10.15 - 10.20 Dhr. Joël DECAILLON, adjunct-secretaris-generaal van de EVV

10.20 - 10.25 Dhr. Sverker RUDEBERG, voorzitter van de Werkgroep immigratie en vrij 
verkeer van werknemers, BusinessEurope

10.25 - 10.30 Mevr. Giuliana MESINA, hoofd van het Departement migratiebeleid, 
FILCAMS CGIL (Italiaanse federatie van werknemers in de handels-, toerisme-
en dienstensector)

10.25 - 10.30 Mevr. Helen HOFFMANN, adviseur sociale zaken, UEAPME (Europese 
werknemersvereniging voor ambachten en kleine en middelgrote ondernemingen)

Gedachtewisseling
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11.15 - 12.15 UUR: SESSIE III
INTERNATIONALE ORGANISATIES EN HET MAATSCHAPPELIJK 

MIDDENVELD

11.15 - 11.20 Dhr. Bernd HEMINGWAY, regionaal vertegenwoordiger van de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM)

11.20 - 11.25 Dhr. Conny REUTER, secretaris-generaal van SOLIDAR

11.25 - 11.30 Mevr. Michele LEVOY, directeur van PICUM (Platform voor internationale 
samenwerking inzake migranten zonder verblijfsvergunning)

Gedachtewisseling

12.15 - 12.30 UUR: CONCLUSIES

Dhr. Claude MORAES, rapporteur seizoenarbeiders, LIBE

***

14.00 - 17.00 UUR – TWEEDE DEEL
OVERPLAATSINGEN BINNEN EEN ONDERNEMING

14.00 - 15.00 UUR: SESSIE I
PRESENTATIE VAN HET WERKDOCUMENT

14.00 - 14.10 Dhr. Salvatore IACOLINO, rapporteur overplaatsingen binnen een 
onderneming, LIBE

14.10 - 14.15 Dhr. Stefano MANSERVISI, directeur-generaal van DG Binnenlandse zaken, 
Europese Commissie

14.15 - 14.20 Mevr. Vivien VADASI, adviseur JBZ, permanent vertegenwoordiger van 
Hongarije bij de EU

14.20 - 14.25 Mevr. Liisa JAAKONSAARI, rapporteur, EMPL

Gedachtewisseling
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15.00 - 16.00 UUR: SESSIE II
SOCIALE PARTNERS EN BETROKKEN PARTIJEN

15.00 - 15.05 Mevr. Wiebke WARNECK, juridisch deskundige van de EVV
15.05 - 15.10. Dhr. Sverker RUDEBERG, voorzitter van de Werkgroep immigratie en vrij 

verkeer van werknemers, BusinessEurope
15.10 - 15.15 Dhr. Michel PATARD, ondervoorzitter van EUROCADRES

15.15 - 15.20 Mevr. Kathleen VAN DER WILK, bestuurslid van de Stichting Permits 

Gedachtewisseling

16.00 - 16.45 UUR: SESSIE III
PRAKTISCHE VOORBEELDEN

16.00 - 16.05 Dhr. Karl COX, EU-covoorzitter van de Werkgroep hoogopgeleide 
arbeidskrachten van de European-American Business Council (EABC)

16.05 - 16.10. Dhr. Ameet NIVSARKAR, ondervoorzitter van NASSCOM

Gedachtewisseling

16.45 - 17.00 UUR: CONCLUSIES

Dhr. Salvatore IACOLINO, rapporteur overplaatsingen binnen een onderneming, LIBE
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PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET DEBAT

• Sprekers die aanvullende informatie bij hun voordracht wensen te verstrekken, kunnen de schriftelijke 
tekst hiervan (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat sturen (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de vergadering worden 
rondgedeeld.

• De vergaderstukken worden geleidelijk toegevoegd aan de sectie Evenementen op de website van LIBE 
(weblink in het menu links).

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR WIE DE
BIJEENKOMST WIL BIJWONEN

Deze bijeenkomst is openbaar.

Uit veiligheidsoverwegingen moeten deelnemers die niet over een toegangspas van het Europees 
Parlement beschikken, deze evenwel vooraf aanvragen. Wie een pas wil aanvragen, moet hiertoe vóór 
15 april 2010, 12 uur, contact opnemen met het secretariaat (libe-secretariat@europarl.europa.eu).

Het is van essentieel belang dat u daarbij uw familienaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, 
type identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs enz.), nummer identiteitsbewijs, adres en 
bedrijf/instelling/organisatie vermeldt. Zonder deze gegevens zal de veiligheidsdienst geen 
toegangspasjes afgeven.

DE VERGADERING WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN EN OPGENOMEN

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

AANVULLENDE INFORMATIE

Secretariaat LIBE

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


