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SESSÃO DE ABERTURA

Na Comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção sobre a migração legal"1, de 
Dezembro de 2005, é sublinhada a necessidade de desenvolver normas comuns da União em 
matéria de imigração por motivos económicos e sugerido um pacote de propostas legislativas, 
que incluirá uma directiva-quadro geral e quatro directivas específicas sobre as condições de 
entrada e residência de trabalhadores altamente qualificados, trabalhadores sazonais, 
trabalhadores transferidos dentro da mesma empresa e estagiários remunerados. 
As propostas de uma directiva-quadro geral e de uma directiva relativa aos trabalhadores 
altamente qualificados foram aprovadas pela Comissão em Outubro de 2007. A última, a 
Directiva Cartão Azul, foi aprovada em Maio de 20092, ao passo que a anterior, a Directiva 
"Autorização Única", foi aprovada pelo Parlamento Europeu com base na sua posição em 
primeira leitura em 24 de Março de 20113. 

As outras duas propostas incluídas no Plano de acção sobre a migração legal, relativamente 
aos trabalhadores sazonais4 e às transferências dentro das empresas5 foram aprovadas pela 
Comissão em Julho de 2010, na qualidade de primeiras propostas relativamente à migração 
legal na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. 
Estas duas propostas divergem largamente em termos de objectivos traçados: enquanto a 
proposta relativa às transferências dentro das empresas visa facilitar a migração temporária de 
profissionais altamente qualificados, a proposta relativa aos trabalhadores sazonais visa 
estabelecer critérios e procedimentos comuns para os migrantes com menos qualificações. 

A audição pública organizada pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos tem por objectivo dar oportunidade aos relatores e aos membros da 
comissão de debater as duas propostas com todas as partes interessadas, com base nos 
documentos de trabalho dos relatores, nomeadamente a Comissão Europeia e o Conselho, 
assim como organizações internacionais, parceiros sociais, representantes das indústrias e de 
ONG, à luz dos novos poderes conferidos ao Parlamento no âmbito da migração legal depois 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

O Tratado de Lisboa alterou de forma significativa o processo decisório de adopção de 
políticas da UE em matéria de migração legal e o Parlamento Europeu encontra-se agora 
associado no âmbito do processo legislativo ordinário. 
                                               
1 COM(2005)0669.
2 Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado.
3 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 24 de Março de 2011, sobre a proposta de directiva do 
Conselho relativa a um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais 
de países terceiros a residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro e a um conjunto comum de 
direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado-Membro.
4 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho sazonal, COM(2010)0379.
5 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros no quadro de transferências dentro das empresas, COM(2010)378.
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O artigo 79.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que "A União 
desenvolve uma política comum de imigração destinada a garantir, em todas as fases, uma 
gestão eficaz dos fluxos migratórios, um tratamento equitativo dos nacionais de países 
terceiros que residem legalmente nos Estados-Membros, bem como a prevenção da 
imigração ilegal e do tráfico de seres humanos e o reforço do combate a estes fenómenos" e 
que "(...) o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, adoptam medidas nos seguintes domínios: a) Condições de entrada e de 
residência, bem como normas relativas à emissão, pelos Estados-Membros, de vistos e de 
títulos de residência de longa duração, inclusive para efeitos de reagrupamento familiar; b) 
Definição dos direitos dos nacionais de países terceiros que residam legalmente num 
Estado-Membro, incluindo as condições que regem a liberdade de circulação e de 
permanência nos outros Estados-Membros; (...)".

Este procedimento reforça o papel desempenhado pelo Parlamento Europeu na definição da 
política da UE em matéria de migração legal e, nomeadamente, no âmbito dos dois 
procedimentos actualmente em debate. 
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9.00 - 12.30 - PRIMEIRA PARTE
TRABALHADORES SAZONAIS

9.00 - 10.15 SESSÃO I
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRABALHO

9.00 - 9.05 Alocução de boas-vindas do Presidente, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, 
Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos 

9.05 - 9.15 Claude MORAES, Relator do tema "Trabalhadores sazonais", Comissão 
LIBE

9.15 - 9.20 Marta CYGAN, Director para a Imigração e o Asilo, DG Assuntos Internos, 
Comissão Europeia

9.20 - 9.25 Vivien VADASI, JAI, Conselheira, Representação Permanente da Hungria na 
UE

9.25 - 9.30 Sergio COFFERATI, Relator, Comissão EMPL 
9.30 - 9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, Relatora, Comissão FEMM

Debate

10.15 - 11.15 SESSÃO II
PARCEIROS SOCIAIS

10.15 - 10.20 Joël DECAILLON, Secretário-Geral Adjunto do CES 

10.20 - 10.25 Sverker RUDEBERG, Presidente do Grupo de Trabalho sobre a Imigração e 
a Livre Circulação de Trabalhadores, BusinessEurope

10.25 - 10.30 Giuliana MESINA, Directora do Departamento de Políticas de Migração, 
Federação Italiana de Trabalhadores do Comércio, Turismo e Serviços 
(FILCAMS CGIL)

10.25 - 10.30 Helen HOFFMANN, Conselheira para os Assuntos Sociais, UEAPME 
(Organização europeia dos trabalhadores do artesanato, dos ofícios e das PME)
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Debate
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11.15 - 12.15 SESSÃO III
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E SOCIEDADE CIVIL

11.15 - 11.20 Bernd HEMINGWAY, Representante Regional da Organização Internacional 
das Migrações (OIM)

11.20 - 11.25 Conny REUTER, Secretário-Geral da organização SOLIDAR

11.25 - 11.30 Michele LEVOY, Directora da PICUM (Plataforma de cooperação 
internacional em matéria de migrantes sem documentos)

Debate

12.15 - 12.30 CONCLUSÕES

Claude MORAES, Relator do tema "Trabalhadores sazonais", Comissão LIBE

***

14.00 - 17.00 - SEGUNDA PARTE
TRANSFERÊNCIAS DENTRO DAS EMPRESAS

14.00 - 15.00 SESSÃO I
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRABALHO

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, Relator do tema "Transferências dentro das 
empresas", Comissão LIBE

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, Director-Geral da DG Assuntos Internos, Comissão 
Europeia

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, JAI, Conselheira, Representação Permanente da Hungria na 
UE

14.20 - 14.25 Liisa JAAKONSAARI, Relatora, Comissão EMPL

Debate
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15.00 - 16.00 SESSÃO II
PARCEIROS SOCIAIS E PARTES INTERESSADAS

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK, Perita Jurídica do CES 

15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, Presidente do Grupo de Trabalho sobre a Imigração e 
a Livre Circulação de Trabalhadores, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Michel PATARD, Vice-Presidente do EUROCADRES
15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, Membro do Conselho da Fundação de Licenças 

de Trabalho 

Debate

16.00 - 16.45 SESSÃO III
EXEMPLOS PRÁTICOS

16.00 - 16.05 Karl COX, Co-Presidente da UE do Grupo de Trabalho Especializado, 
Conselho Empresarial Euro-Americano

16.05 - 16.10 Ameet NIVSARKAR, Vice-Presidente da NASSCOM

Debate

16.45 - 17.00 CONCLUSÕES

Salvatore IACOLINO, Relator do tema "Transferências dentro das empresas", Comissão 
LIBE
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ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O DEBATE

Os oradores que desejem suplementar as suas intervenções podem fazê-lo por escrito remetendo os 
documentos (de preferência antecipadamente em inglês ou francês ao secretariado (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Estes documentos serão distribuídos durante a reunião.

• Os documentos de reunião serão incluídos progressivamente no separador Eventos (ligação no 
menu da esquerda) da página Web da Comissão LIBE.

AVISO IMPORTANTE A QUEM PRETENDA ASSISTIR
À REUNIÃO

A reunião é aberta ao público.

Contudo, por razões de segurança, os participantes que não possuam o cartão de acesso ao 
Parlamento Europeu devem obter um passe antecipadamente. Todos os interessados em obter o 
referido passe devem contactar o secretariado (libe-secretariat@europarl.europa.eu) até às 12 horas 
do dia 15 de Abril de 2011.

É essencial que indique o seu APELIDO, primeiro nome, data de nascimento, nacionalidade, tipo de 
identificação (passaporte, cartão de identidade, carta de condução, etc.), número de identificação, 
morada e empresa/instituição/organização. Sem estas informações, o Serviço de Segurança não 
emitirá cartões de acesso.

A REUNIÃO É TRANSMITIDA VIA INTERNET E GRAVADA

Pagina Web da Comissão LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PT&body=LIB

E

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Secretariado da Comissão LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administradora Assistente
Gabinete: RMD 04J018 Gabinete: RMD 04J042
Telefone: +32(0)2 28 40768 Telefone: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


