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ÚVOD

Komisia vo svojom oznámení Plán politiky pre legálnu migráciu1 z decembra 2005 zdôraznila 
potrebu vytvoriť spoločné pravidlá EÚ pre prisťahovalectvo za prácou a predložila návrh 
balíka legislatívnych opatrení, ktorý by pozostával z všeobecnej rámcovej smernice a štyroch 
osobitných smerníc o podmienkach vstupu a pobytu vysokokvalifikovaných pracovníkov, 
sezónnych pracovníkov, pracovníkov preložených v rámci spoločností a odmeňovaných 
stážistov. 
Návrhy všeobecnej rámcovej smernice a smernice o vysokokvalifikovaných pracovníkoch 
prijala Komisia v októbri 2007. V máji 20092 bola prijatá smernica o vysokokvalifikovaných 
pracovníkoch (tzv. modrá karta) a 24. marca 20113 prijal Európsky parlament svoju pozíciu v 
prvom čítaní o všeobecnej rámcovej smernici (tzv. jednotné povolenie). 

V júli 2010 prijala Komisia dva ďalšie návrhy uvedené v Pláne politiky pre legálnu migráciu 
týkajúce sa sezónnych pracovníkov4 a pracovníkov preložených v rámci spoločností5, ktoré 
boli prvými návrhmi o legálnej migrácii uverejnenými po nadobudnutí platnosti Lisabonskej 
zmluvy. 
Tieto dva návrhy majú výrazne odlišné zameranie: zatiaľ čo cieľom návrhu o 
vnútropodnikových presunoch je uľahčiť dočasnú migráciu vysokokvalifikovaných 
pracovníkov, cieľom návrhu o sezónnych pracovníkoch je vytvoriť spoločné kritériá a 
postupy pre nízkokvalifikovanú migráciu. 

Cieľom verejného vypočutia, ktoré organizuje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci je poskytnúť príležitosť spravodajcom a členom výboru, aby diskutovali o 
týchto dvoch návrhoch na základe pracovných dokumentov spravodajcov so všetkými 
zúčastnenými stranami: s Komisiou a Radou, ale aj s medzinárodnými organizáciami, 
sociálnymi partnermi, zástupcami príslušných priemyselných odvetví a MVO, a to v súvislosti 
s novými právomocami Parlamentu v oblasti legálnej migrácie, ktoré mu vyplývajú z 
Lisabonskej zmluvy.

Lisabonská zmluva výrazne zmenila rozhodovací postup pri prijímaní politík EÚ v oblasti 
legálnej migrácie a Európsky parlament je odteraz pridružený do riadneho legislatívneho 
postupu. 
V článku 79 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že „Únia tvorí spoločnú 
                                               
1 KOM(2005)0669.
2 Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania.
3 Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského 
štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích 
krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte.
4 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín na účely sezónneho zamestnania, KOM(2010)0379.
5 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci vnútropodnikového presunu, KOM(2010)0378.



OJ\864683SK.doc 3/7 PE462.747v03-00

SK

prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migračných 
tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene 
zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu 
prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi”, a že „Európsky parlament a Rada v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach: a) podmienky vstupu a 
pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt 
členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny; b) vymedzenie 
práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, 
vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch 
(...)”.

Týmto postupom sa posilňuje úloha Európskeho parlamentu pri vymedzovaní politiky EÚ v 
oblasti legálnej migrácie a konkrétne v oboch postupoch, o ktorých práve prebieha diskusia. 
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9.00 – 12.30 h – PRVÁ ČASŤ
SEZÓNNI PRACOVNÍCI

9.00 – 10.15 h SCHÔDZA I
PREZENTÁCIA PRACOVNÉHO DOKUMENTU

9.00 – 9.05 h Príhovor predsedajúceho Juana Fernanda LÓPEZA AGUILARA, predsedu 
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

9.05 – 9.15 h Claude MORAES, spravodajca pre sezónnych pracovníkov, výbor LIBE

9.15 – 9.20 h Marta CYGAN, riaditeľka Riaditeľstva pre prisťahovalectvo a azyl, GR pre 
vnútorné veci, Európska komisia

9.20 – 9.25 h Vivien VADASI, radkyňa pre SVV, stále zastúpenie Maďarska pri EÚ
9.25 – 9.30 h Sergio COFFERATI, spravodajca, výbor EMPL 

9.30 – 9.35 h Antigoni PAPADOPOULOU, spravodajkyňa, výbor FEMM

Diskusia

10.15 – 11.15 h SCHÔDZA II
SOCIÁLNI PARTNERI

10.15 – 10.20 h Joël DECAILLON, zástupca generálneho tajomníka Európskej 
konfederácie odborových zväzov (ETUC) 

10.20 – 10.25 h Sverker RUDEBERG, predseda pracovnej skupiny pre 
prisťahovalectvo a voľný pohyb pracovníkov, BusinessEurope

10.25 – 10.30 h Giuliana MESINA, vedúca oddelenia pre migračné politiky, 
FILCAMS CGIL (talianska federácia pracovníkov v oblasti obchodu, 
cestovného ruchu a služieb)

10.25 – 10.30 h Helen HOFFMANN, poradkyňa pre sociálne veci, UEAPME 
(Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov)

Diskusia
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11.15 – 12.15 SCHÔDZA III
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

11.15 – 11.20 h Bernd HEMINGWAY, regionálny zástupca Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu (IOM)

11.20 – 11.25  Conny REUTER, generálny tajomník organizácie SOLIDAR

11.25 –- 11.30 h Michele LEVOY, riaditeľka organizácie PICUM (Platforma pre 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti neregistrovaných migrantov)

Diskusia

12.15 – 12.30 h ZÁVERY

Claude MORAES, spravodajca pre sezónnych pracovníkov, výbor LIBE

***

14.00 – 17.00 h – DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÍCI PRELOŽENÍ V RÁMCI SPOLOČNOSTÍ

14.00 – 15.00 h SCHÔDZA I
PREZENTÁCIA PRACOVNÉHO DOKUMENTU

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, spravodajca pre presuny pracovníkov v rámci 
spoločností, výbor LIBE

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, generálny riaditeľ GR pre vnútorné veci, Európska 
komisia

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, radkyňa pre SVV, stále zastúpenie Maďarska pri EÚ
14.20 - 14.25 Liisa JAAKONSAARI, spravodajkyňa, výbor EMPL

Diskusia
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15.00 – 16.00 h SCHÔDZA II
SOCIÁLNI PARTNERI A ZÚČASTNENÉ STRANY

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK, právna expertka Európskej konfederácie odborových 
zväzov (ETUC) 
15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, predseda pracovnej skupiny pre prisťahovalectvo a 

voľný pohyb pracovníkov, BusinessEurope
15.10 - 15.15 Michel PATARD, podpredseda EUROCADRES

15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, členka rady nadácie Permits Foundation 

Diskusia

16.00 – 16.45 h SCHÔDZA III
PRAKTICKÉ PRÍKLADY

16.00 - 16.05 Karl COX, európsky spolupredseda skupiny Skilled Workforce, European-
American Business Council (EABC)

16.05 - 16.10 Ameet NIVSARKAR, podpredseda združenia NASSCOM

Diskusia

16.45 – 17.00 h ZÁVERY

Salvatore IACOLINO, spravodajca pre presuny pracovníkov v rámci spoločností, výbor 
LIBE
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PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

• Rečníci, ktorí si želajú doplniť svoje vystúpenie, tak môžu urobiť písomne a vopred zaslať 
sekretariátu príslušný dokument (podľa možností v angličtine alebo vo francúzštine) (e-mailová 
adresa:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty budú rozdané počas schôdze.

• Dokumenty zo schôdze budú postupne pridávané do sekcie Udalosti(odkaz v ľavej časti stránky) na 
stránkach výboru LIBE:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA
SCHÔDZI

Táto schôdza je verejná.

Účastníci, ktorí nemajú vstupný preukaz do Európskeho parlamentu, však z bezpečnostných dôvodov 
musia o preukaz požiadať vopred. Záujemcovia o takýto preukaz musia kontaktovať sekretariát (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) do 15. apríla 2011, 12.00 h.

Musíte uviesť svoje PRIEZVISKO, krstné meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh 
preukazu totožnosti (pas, preukaz totožnosti, vodičský preukaz atď.), číslo preukazu totožnosti, 
adresu a spoločnosť/inštitúciu/organizáciu. Bez týchto informácií vám bezpečnostná služba vstupný 
preukaz neposkytne.

SCHÔDZA SA VYSIELA NAŽIVO A JE Z NEJ VYTVORENÝ ZÁZNAM

Stránky výboru LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Sekretariát výboru LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
administrátorka asistentka
Kancelária: RMD 04J018 Kancelária: RMD 04J042
Telefón: +32(0)2 28 40768 Telefón: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


