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INLEDNING

I kommissionens ”strategiska plan för laglig migration”1 från december 2005 underströks 
behovet av att utveckla EU-gemensamma bestämmelser om arbetskraftsinvandring, och det 
föreslogs ett paket med lagstiftningsförslag som skulle bestå av ett allmänt ramdirektiv och 
fyra särskilda direktiv om villkoren för inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare, 
säsongsarbetare, personer som tillfälligt överförts av sitt företag och betalda praktikanter. 
I oktober 2007 antog kommissionen förslaget till allmänt ramdirektiv och förslaget till 
direktiv om högkvalificerade arbetstagare. Det sistnämnda (det s.k. blåkortet) antogs i 
maj 20092, och Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen i fråga om 
det förstnämnda (det s.k. kombinerade tillståndet) den 24 mars 20113. 

De båda övriga förslag som nämndes i den strategiska planen för laglig migration, nämligen 
det om säsongsarbetare4 och det om personer som tillfälligt överförts av sitt företag5, antogs 
av kommissionen i juli 2010 som de första förslag om laglig migration som offentliggjorts 
efter Lissabonfördragets ikraftträdande. 
Dessa båda förslag är mycket olika i fråga om sin fokusering: Medan förslaget om 
företagsintern överföring av personal syftar till att underlätta högkvalificerade arbetstagares 
tillfälliga migration, syftar förslaget om säsongsarbetare till att skapa gemensamma kriterier 
och förfaranden för lågkvalificerade arbetstagares migration. 

Den offentliga utfrågning som anordnas av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor syftar till att, med föredragandenas arbetsdokument som 
underlag, ge föredragandena och utskottsledamöterna möjlighet att diskutera de båda 
förslagen med alla berörda parter: kommissionen och rådet, men också internationella 
organisationer, arbetsmarknadens parter, företrädare för näringslivet och enskilda 
organisationer, i ljuset av de nya befogenheter som parlamentet fått på området för laglig 
migration genom Lissabonfördraget.

Genom Lissabonfördraget ändrades beslutsprocessen för antagande av EU:s politik för laglig 
migration avsevärt. Europaparlamentet deltar nu i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 
I artikel 79 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs följande: ”Unionen 
ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen säkerställa en effektiv 
                                               
1 KOM(2005)0669.
2 Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
högkvalificerad anställning.
3 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 mars 2011 om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas 
och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från 
tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
för säsongsanställning, KOM(2010)0379.
5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare 
inom ramen för företagsintern överföring av personal, KOM(2010)0378.
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förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i medlemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämpning av olaglig 
invandring och människohandel.” Vidare fastställs följande: ”Vid tillämpning av punkt 1 ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om 
åtgärder på följande områden: a) Villkor för inresa och vistelse, normer för 
medlemsstaternas utfärdande av visering och uppehållstillstånd för längre tid, inbegripet 
sådana som avser familjeåterförening. b) Fastställande av rättigheterna för 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri 
rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater. (…)”

Genom detta förfarande stärks Europaparlamentets roll när det gäller att definiera EU:s politik 
för laglig migration, närmare bestämt med avseende på de båda förfaranden som för 
närvarande diskuteras. 
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kl. 9.00 – 12.30, FÖRSTA DELEN
SÄSONGSARBETARE

kl. 9.00 – 10.15 AVSNITT I
ARBETSDOKUMENTET PRESENTERAS

9.00–9.05 Välkomstanförande av ordföranden, Juan Fernando López Aguilar, 
ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor 

9.05–9.15 Claude MORAES, föredragande om säsongsarbetare, LIBE-utskottet
9.15–9.20 Marta CYGAN, direktör för invandring och asyl, GD Inrikes frågor, 

Europeiska kommissionen
9.20–9.25 Vivien VADASI, RIF-rådgivare, Ungerns ständiga representation vid EU

9.25–9.30 Sergio COFFERATI, föredragande, EMPL-utskottet 
9.30–9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, föredragande, FEMM-utskottet

Diskussion

kl. 10.15 – 11.15 AVSNITT II
ARBETSMARKNADENS PARTER

10.15–10.20 Joël DECAILLON, ETUC:s biträdande generalsekreterare 

10.20–10.25 Sverker RUDEBERG, ordförande för arbetsgruppen om invandring och 
fri rörlighet för arbetstagare, BusinessEurope

10.25–10.30 Giuliana MESINA, chef för enheten för migrationspolitik, FILCAMS CGIL 
(det italienska förbundet för arbetstagare inom handel, turism och tjänster)

10.25–10.30 Helen HOFFMANN, rådgivare för sociala frågor, UEAPME (Europeiska 
sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag)

Diskussion
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kl. 11.15 – 12.15 AVSNITT III
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH CIVILSAMHÄLLET

11.15–11.20 Bernd HEMINGWAY, regional företrädare för Internationella organisationen 
för migration (IOM)

11.20–11.25 Conny REUTER, generalsekreterare för SOLIDAR

11.25–11.30 Michele LEVOY, direktör vid PICUM (plattformen för internationellt 
samarbete om papperslösa migranter)

Diskussion

kl. 12.15 – 12.30 SLUTSATSER

Claude MORAES, föredragande om säsongsarbetare, LIBE-utskottet

***

kl. 14.00 – 17.00 ANDRA DELEN
PERSONER SOM TILLFÄLLIGT ÖVERFÖRTS AV SITT FÖRETAG

kl. 14.00 – 15.00 AVSNITT I
ARBETSDOKUMENTET PRESENTERAS

14.00–14.10 Salvatore IACOLINO, föredragande om företagsintern överföring av 
personal, LIBE-utskottet

14.10–14.15 Stefano MANSERVISI, generaldirektör för GD Inrikes frågor, 
Europeiska kommissionen

14.15–14.20 Vivien VADASI, RIF-rådgivare, Ungerns ständiga representation vid EU
14.20–14.25 Liisa JAAKONSAARI, föredragande, EMPL-utskottet

Diskussion
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kl. 15.00 – 16.00 AVSNITT II
ARBETSMARKNADENS PARTER OCH ÖVRIGA BERÖRDA PARTER

15.00–15.05 Wiebke WARNECK, juridiskt sakkunnig vid ETUC 

15.05–15.10 Sverker RUDEBERG, ordförande för arbetsgruppen om invandring och fri 
rörlighet för arbetstagare, BusinessEurope

15.10–15.15 Michel PATARD, vice ordförande för EUROCADRES
15.15 –15.20 Kathleen VAN DER WILK, ledamot av styrelsen för Permits Foundation 

Diskussion

kl. 16.00 – 16.45 AVSNITT III
PRAKTISKA EXEMPEL

16.00–16.05 Karl COX, EU:s medordförande för Skilled Workforce Group, 
European-American Business Council (EABC)

16.05–16.10 Ameet NIVSARKAR, vice ordförande för NASSCOM

Diskussion

kl. 16.45 – 17.00 SLUTSATSER

Salvatore IACOLINO, föredragande om företagsintern överföring av personal, 
LIBE-utskottet
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PRAKTISKA RIKTLINJER FÖR DEBATTEN

• Talare som önskar komplettera sina anföranden ska göra det skriftligen genom att i förväg skicka in 
dokumenten i fråga (helst på engelska eller franska) till sekretariatet (e-post:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Inkomna handlingar kommer att skickas runt under 
sammanträdet.

• Handlingar från seminariet kommer efter hand att läggas ut LIBE-utskottets webbsida under den del 
som gäller händelser (en länk finns i menyn på vänster sida).

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ÖNSKAR DELTA I
SEMINARIET

Detta sammanträde är öppet för allmänheten.

Av säkerhetsskäl krävs dock att deltagare som inte redan har ett passerkort till Europaparlamentet 
förser sig med ett inträdeskort på förhand. De som önskar ett sådant inträdeskort bör kontakta 
utskottssekretariatet (libe-secretariat@europarl.europa.eu) senast den 15 april 2011 kl. 12.00.

Vi behöver uppgift om EFTERNAMN, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, typ av id-handling 
(pass, id-kort, körkort osv.), id-handlingens nummer, adress och företag/institution/organisation.
Utan dessa uppgifter kommer säkerhetstjänsten inte att utfärda några inträdeskort.

ARRANGEMANGET SÄNDS I DIREKTSÄNDNING OCH SPELAS IN.

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

YTTERLIGARE INFORMATION

LIBE:s sekretariat

Hélène Calers Päivi Happonen
Handläggare Assistent
Kontor: RMD 04J018 Kontor: RMD 04J042
Telefon: +32 (0)2 28 40768 Telefon: +32 (0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


