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WSTĘP

W planie polityki w dziedzinie legalnej migracji1, przedstawionym przez Komisję w grudniu
2005 r., podkreślono potrzebę ustanowienia wspólnych unijnych przepisów dotyczących 
emigrujących pracowników i zaproponowano pakiet środków legislacyjnych składający się z 
ogólnej dyrektywy ramowej i czterech dyrektyw szczegółowych w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych, pracowników sezonowych, osób 
przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz stażystów pobierających wynagrodzenie.
W październiku 2007 r. Komisja przyjęła wnioski dotyczące ogólnej dyrektywy ramowej i 
dyrektywy w sprawie pracowników wysoko wykwalifikowanych. Ostatnią z nich (w sprawie 
„błękitnej karty”) przyjęto w maju 2009 r. 2, a w dniu 24 marca 2011 r.3 Parlament Europejski 
w pierwszym czytaniu przyjął stanowisko w sprawie pierwszej dyrektywy (w sprawie jednego 
zezwolenia). 

Dwa pozostałe wnioski, o których była mowa w planie polityki w dziedzinie legalnej 
migracji, w sprawie pracowników sezonowych4 i osób przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa5, zostały przyjęte przez Komisję w lipcu 2010 r. i były pierwszymi 
wnioskami dotyczącymi legalnej imigracji, jakie opublikowano po wejściu w życie traktatu z 
Lizbony. 

Wnioski te dotyczą zupełnie różnych kwestii: wniosek w sprawie osób przenoszonych 
wewnątrz przedsiębiorstwa skupia się na umożliwieniu wysoko wykwalifikowanym 
pracownikom tymczasowej imigracji, natomiast celem wniosku w sprawie pracowników 
sezonowych jest określenie wspólnych kryteriów i procedur dotyczących imigracji 
pracowników o niskich kwalifikacjach. 

Na publicznym wysłuchaniu, zorganizowanym przez Komisję Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, sprawozdawcy i członkowie komisji będą mogli 
przeprowadzić ze wszystkimi zaangażowanym stronami – Komisją i Radą, a także 
międzynarodowymi organizacjami, partnerami społecznymi, przedstawicielami odnośnych 
branż i organizacjami pozarządowymi – debatę nad tym dwoma wnioskami w oparciu o 
robocze dokumenty przygotowane przez sprawozdawców i w świetle nowych uprawnień w 
dziedzinie legalnej imigracji, jakie nadał Parlamentowi traktat z Lizbony.

                                               
1 COM(2005)0669.
2 Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu podjęcie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
3 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dani 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla 
obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego 
zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim.
4 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (COM(2010)379.
5 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (COM(2010)378.
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Traktat ten znacznie zmienił procedurę podejmowania decyzji przy zatwierdzaniu unijnej 
polityki w dziedzinie legalnej imigracji: obecnie Parlament bierze w niej udział w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej. 

Artykuł 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że „Unia rozwija wspólną 
politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw 
trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie 
nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie” oraz że 
„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
przyjmują środki w następujących dziedzinach: a) warunki wjazdu i pobytu, jak również 
normy dotyczące procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych 
wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin; b) określenie praw 
obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwie Członkowskim, w tym 
warunków dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu w innych Państwach 
Członkowskich (…)”.

Procedura ta zwiększa rolę Parlamentu Europejskiego w określaniu unijnej polityki w 
dziedzinie legalnej imigracji, a w szczególności w ramach obu procedur, nad którymi trwa 
obecnie debata. 
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9.00 - 12.30 – CZĘŚĆ PIERWSZA
PRACOWNICY SEZONOWI

9.00 - 10.15 POSIEDZENIE I
PRZESTAWIENIE DOKUMENTU ROBOCZEGO

9.00 - 9.05 Przemówienie wstępne Juana Fernando LOPEZA AGUILARA, 
przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych 

9.05 - 9.15 Claude MORAES, sprawozdawca w sprawie pracowników sezonowych, 
komisja LIBE 

9.15 - 9.20 Marta CYGAN, dyrektor w dyrekcji ds. imigracji i azylu, DG Spraw 
Wewnętrznych, Komisja Europejska

9.20 - 9.25 Vivien VADASI, radca ds. WSiSW w Stałym Przedstawicielstwie Republiki 
Węgierskiej przy Unii Europejskiej

9.25 - 9.30 Sergio COFFERATI, sprawozdawca, komisja EMPL  
9.30 - 9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, sprawozdawczyni, komisja FEMM 

Dyskusja

10.15 - 11.15 POSIEDZENIE II
PARTNERZY SPOŁECZNI

10.15 - 10.20 Joël DECAILLON, zastępca sekretarza generalnego EKZZ 

10.20 - 10.25 Sverker RUDEBERG, przewodniczący grupy roboczej ds. imigracji i 
swobodnego przepływu pracowników, BusinessEurope

10.25 - 10.30 Giuliana MESINA, szefowa departamentu ds. polityki imigracyjnej 
FILCAMS CGIL (włoska Federacja pracowników handlu, turystyki i usług)

10.25 - 10.30 Helen HOFFMANN, doradca ds. socjalnych, UEAPME (europejska 
organizacja rzemieślników, handlowców i MŚP) 

Dyskusja
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11.15 - 12.15 POSIEDZENIE III
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE

11.15 - 11.20 Bernd HEMINGWAY, regionalny przedstawiciel Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji (IOM)

11.20 - 11.25 Conny REUTER, sekretarz generalny Solidar
11.25 - 11.30 Michele LEVOY, dyrektor PICUM (międzynarodowa platforma współpracy 

ds. imigrantów nieposiadających dokumentów)

Dyskusja

12.15 - 12.30 WNIOSKI

Claude MORAES, sprawozdawca w sprawie pracowników sezonowych, komisja  LIBE

***

14.00 - 17.00 – CZĘŚĆ DRUGA
OSOBY PRZENOSZONE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

14.00 - 15.00 POSIEDZENIE I
PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU ROBOCZEGO

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, sprawozdawca w sprawie osób przenoszonych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, komisja LIBE 

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, dyrektor generalny DG Spraw Wewnętrznych, 
Komisja Europejska

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, radca ds. WSiSW w Stałym Przedstawicielstwie Republiki 
Węgierskiej przy Unii Europejskiej

14.20 - 14.25 Liisa JAAKONSAARI, sprawozdawczymi, komisja EMPL 

Dyskusja
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15.00 - 16.00 POSIEDZENIE II
PARTNERZY SPOŁECZNI I ZAINTERESOWANE STRONY

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK, ekspert prawny z Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych (ETUC)

15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, przewodniczący grupy roboczej ds. imigracji i 
swobodnego przepływu pracowników, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Michel PATARD, wiceprzewodniczący EUROCADRES

15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, członek zarządu fundacji Permits 

Dyskusja

16.00 - 16.45 POSIEDZENIE III
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

16.00 - 16.05 Karl COX, współprzewodniczący z ramienia UE grupy „Skilled Workforce”, 
European-American Business Council (EABC)

16.05 - 16.10. Ameet NIVSARKAR, wiceprezes NASSCOM

Dyskusja

16.45 - 17.00 WNIOSKI

Salvatore IACOLINO, sprawozdawca w sprawie osób przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa, komisja LIBE 
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEBATY

• Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić prezentacje, mogą uczynić to na piśmie, przesyłając z 
wyprzedzeniem dokumenty (najlepiej w jęz. angielskim lub francuskim) do sekretariatu (e-mail: libe-
secretariat@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozdane podczas spotkania.
Dokumenty na posiedzenie będą się pojawiały stopniowo na stronie internetowej komisji LIBE, sekcja 
Wydarzenia (link w menu po lewej stronie).

WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W
POSIEDZENIU

Niniejsze posiedzenie jest otwarte dla publiczności.

Jednak ze względów bezpieczeństwa uczestnicy nieposiadający karty wstępu wystawionej przez 
Parlament Europejski muszą uprzednio uzyskać przepustkę. Osoby pragnące uzyskać przepustkę 
powinny skontaktować się z sekretariatem (libe-secretariat@europarl.europa.eu) do dnia 15 kwietnia 
2011 r., w południe.

Należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości (paszport, 
dowód osobisty, prawo jazdy itp.), nr dokumentu tożsamości, adres i nazwę 
przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji. W przypadku braku powyższych danych służby ochrony nie 
wydadzą żadnej przepustki.

POSIEDZENIE BĘDZIE TRANSMITOWANE NA ŹYWO I NAGRYWANE

strona internetowa komisji LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

INFORMACJE DODATKOWE

Sekretariat komisji LIBE

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


