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INTRODUCERE

În cadrul Planului de politici privind migrația legală1 al Comisiei din decembrie 2005, s-a 
subliniat necesitatea elaborării unor norme europene comune și s-a sugerat adoptarea unui 
pachet de propuneri legislative, care să cuprindă o directivă-cadru generală și patru directive 
specifice privind condițiile de intrare și de ședere a lucrătorilor cu înaltă calificare, a 
lucrătorilor sezonieri, a persoanelor transferate în cadrul aceleiași companii și a stagiarilor 
remunerați. 
Propunerile referitoare la directiva-cadru generală și la o directivă privind lucrătorii cu înaltă 
calificare au fost adoptate de Comisie în octombrie 2007. Cea din urmă (Directiva privind 
Cartea Albastră) a fost adoptată în mai 20092, iar Parlamentul European a adoptat o poziție în 
prima lectură cu privire la cea de-a doua (Directiva privind permisul unic) la 24 martie 20113. 

Alte două propuneri menționate în Planul de politici privind migrația legală, cea referitoare la 
lucrătorii sezonieri4 și cea referitoare la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii5, 
au fost adoptate de Comisie în iulie 2010 ca prime propuneri privind migrația legală publicate 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
Cele două propuneri au scopuri foarte diferite: în vreme ce propunerea privind transferurile în 
cadrul aceleiași companii este menită să faciliteze migrația temporară a lucrătorilor cu înaltă 
calificare, propunerea privind lucrătorii sezonieri vizează stabilirea unor criterii și a unor 
proceduri comune privitoare la migrația lucrătorilor cu calificare redusă. 

Audierea publică organizată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
dorește să le ofere raportorilor și membrilor comisiei posibilitatea de a discuta cele două 
propuneri, pornind de la documentele de lucru ale raportorilor, cu toate părțile interesate: 
Comisia și Consiliul, dar și organizațiile internaționale, partenerii sociali, reprezentanții 
industriei și ai ONG-urilor, având în vedere noile competențe atribuite Parlamentului în 
domeniul migrației legale de către Tratatul de la Lisabone.

Tratatul de la Lisabona a modificat în mod substanțial procedura de luare de decizii în ceea ce 
privește adoptarea politicilor UE privind migrația legală, astfel că Parlamentul European este 
acum asociat la decizie în conformitate cu procedura legislativă ordinară. 
Articolul 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că „Uniunea 
dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, 
                                               
1 COM(2005) 669.
2 Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților 
din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate.
3 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 martie 2011 referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru 
resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set 
comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru.
4 Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere, COM(2010)379.
5 Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, COM(2010)378.
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gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării 
ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora” și că „Parlamentul 
European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă 
măsuri în următoarele domenii”: (a) condițiile de intrare și de ședere, precum și normele 
privind acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, 
inclusiv în vederea reîntregirii familiei; (b) definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care 
reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte state membre (...)”.

Această procedură consolidează rolul Parlamentului European în definirea politicii UE în 
materie de migrație legală și, mai exact, în ceea ce privește cele două proceduri în discuție. 
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9.00 – 12.30 - PRIMA PARTE
LUCRĂTORII SEZONIERI

9.00 – 10.15 - SESIUNEA I
PREZENTAREA DOCUMENTULUI DE LUCRU

9.00 - 9.05 Alocuțiunea de bun venit a președintelui, dl Juan Fernando LÓPEZ 
AGUILAR, președinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne 

9.05 - 9.15 Dl Claude MORAES, raportor privind lucrătorii sezonieri, Comisia LIBE
9.15 - 9.20 Dna Marta CYGAN, director pentru Imigrare și Azil, DG Afaceri Interne, 

Comisia Europeană
9.20 - 9.25 Dna Vivien VADASI, consilier JAI, Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe 

lângă UE
9.25 - 9.30 Dl Sergio COFFERATI, raportor, Comisia EMPL 

9.30 - 9.35 Dna Antigoni PAPADOPOULOU, raportor, Comisia FEMM

Dezbatere

10.15 – 11.15 - SESIUNEA II
PARTENERII SOCIALI

10.15 - 10.20 Dl Joël DECAILLON, secretar general adjunct al ETUC 
10.20 - 10.25 Dl Sverker RUDEBERG, președinte al Grupului de lucru privind imigrarea și 

libera circulație a lucrătorilor, BusinessEurope
10.25 - 10.30 Dna Giuliana MESINA, șef al Departamentului pentru politicile de migrare, 

FILCAMS CGIL (Federația italiană a lucrătorilor din comerț, turism și 
servicii)

10.25 - 10.30 Dna Helen HOFFMANN, consilier privind afacerile sociale, UEAPME 
(Organizația angajatorilor europeni din artizanat, comerț și IMM-uri)

Dezbatere
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11.15 – 12.15 - SESIUNEA III
ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI SOCIETATEA CIVILĂ

11.15 - 11.20 Dl Bernd HEMINGWAY, reprezentant regional al Organizației 
Internaționale pentru Migrație (OIM)

11.20 - 11.25 Dl Conny REUTER, secretar general al SOLIDAR

11.25 - 11.30 Dna Michele LEVOY, director al PICUM (Platforma de cooperare 
internațională privind migranții fără documente legale)

Dezbatere

12.15 – 12.30 - CONCLUZII

Dl Claude MORAES, raportor privind lucrătorii sezonieri, Comisia LIBE

***

14.00 – 17.00 - PARTEA A DOUA
PERSOANELE TRANSFERATE ÎN CADRUL ACELEIAȘI COMPANII

14.00 – 15.00 - SESIUNEA I
PREZENTAREA DOCUMENTULUI DE LUCRU

14.00 - 14.10 Dl Salvatore IACOLINO, raportor privind persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii, Comisia LIBE

14.10 - 14.15 Dl Stefano MANSERVISI, director general DG Afaceri Interne, Comisia 
Europeană

14.15 - 14.20 Dna Vivien VADASI, consilier JAI, Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe 
lângă UE

14.20 - 14.25 Dna Liisa JAAKONSAARI, raportor, Comisia EMPL

Dezbatere
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15.00 – 16.00 - SESIUNEA II
PARTENERII SOCIALI ȘI ALTE PĂRȚI INTERESATE

15.00 - 15.05 Dna Wiebke WARNECK, jurist ETUC 

15.05 - 15.10. Dl Sverker RUDEBERG, președinte al Grupului de lucru privind imigrarea și 
libera circulație a lucrătorilor, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Dl Michel PATARD, vicepreședinte al EUROCADRES
15.15 - 15.20 Dna Kathleen VAN DER WILK, membră a Consiliului Director al Fundației 

Permits 

Dezbatere

16.00 – 16.45 - SESIUNEA III
EXEMPLE PRACTICE

16.00 - 16.05 Dl Karl COX, Copreședinte din partea UE a Grupului pentru forța de muncă 
calificată, Consiliul de Afaceri Europeano-American (EABC)

16.05 - 16.10 Dl Ameet NIVSARKAR, vicepreședinte al NASSCOM

Dezbatere

16.45 – 17.00 - CONCLUZII

Dl Salvatore IACOLINO, raportor privind persoanele transferate în cadrul aceleiași 
companii, Comisia LIBE
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ORIENTĂRI PRACTICE PENTRU DEZBATERE

Vorbitorii care doresc să-și completeze intervențiile o vor putea face în scris, după ce au prezentat un 
document (redactat, dacă se poate, în limba engleză sau franceză), în prealabil, la secretariat (email:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Aceste documente vor fi distribuite în timpul reuniunii.

• Documentele reuniunii vor fi adăugate treptat la secțiunea Evenimente (link în meniu, în partea 
stângă) a site-ului Comisiei LIBE.

NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CEI CARE DORESC SĂ ASISTE
LA REUNIUNE

Această reuniune este deschisă publicului.

Cu toate acestea, din motive de securitate, participanții care nu au o legitimație de acces în 
Parlamentul European trebuie să obțină în prealabil un permis de acces. Persoanele care doresc să 
obțină un astfel de permis sunt rugate să contacteze secretariatul (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) până la data de 15 aprilie 2011, la prânz.

Este necesar să furnizați NUMELE DUMNEAVOASTRĂ, prenumele, data nașterii, cetățenia, tipul 
documentului de identitate (pașaport, carte de identitate, permis de conducere etc.), numărul 
acestuia, adresa și numele companiei/instituției/organizației. În lipsa acestor informații, Serviciul 
Securitate nu va elibera permise de acces.

REUNIUNEA SE TRANSMITE ÎN DIRECT ȘI SE ÎNREGISTREAZĂ

Pagina de internet a Comisiei LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Secretariat LIBE

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


