Tytuł
Konsultacja w sprawie prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) dotyczącego legalnej migracji obywateli
państw spoza UE (ocena adekwatności prawodawstwa UE regulującego legalną migrację)
Obszar(-y) polityki
Migracja i azyl
Grupa(-y) docelowa(-e)






obywatele państw spoza UE rozważający przyjazd do UE;
obywatele państw spoza UE mieszkający na terenie UE obecnie lub w przeszłości
pracodawcy, przedstawiciele biznesu oraz przedsiębiorstwa spoza UE zamierzające świadczyć
usługi na terenie UE;
organy publiczne; oraz
organizacje pozarządowe, zainteresowani obywatele i inne podmioty.

Czas trwania konsultacji
Od 19.06.2017 do 18.09.2017
Cel konsultacji
Są to otwarte konsultacje społeczne, których celem jest zebranie dowodów, doświadczeń, danych oraz
opinii, które pomogą Komisji Europejskiej dokonać oceny obowiązujących ram prawnych dotyczących
legalnego wjazdu i pobytu obywateli państw spoza UE na terenie państw członkowskich UE (legalnej
migracji) (N.B.: nie dotyczy to Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa, które nie stosują tych przepisów
UE, z wyjątkiem dyrektywy 2005/71/WE w sprawie naukowców stosowanej przez Irlandię). Konsultacje te
nie obejmują obywateli UE mieszkających w innych państwach UE. Legalna migracja powinna być
rozumiana głównie jako pobyty na terenie UE dłuższe niż trzy miesiące.
Traktaty Unii Europejskiej stanowią, że UE jest uprawniona do przyjmowania wspólnych środków
dotyczących warunków wjazdu oraz zamieszkania, oraz do określania praw obywateli państw trzecich
przebywających legalnie w państwach członkowskich. Państwa członkowskie zachowują możliwość kontroli
liczby migrantów przyjętych do pracy.
Obecnie obowiązujące ramy prawne obejmują warunki przyjęcia obywateli państw trzecich do pracy, w celu
łączenia rodzin, nauki lub w celach badawczych oraz regulują pobyt długoterminowy. Ramy legislacyjne UE
obejmują dyrektywę 2003/86/WE w sprawie łączenia rodzin; dyrektywę 2003/109/WE w sprawie
długoterminowych rezydentów; dyrektywę 2004/114/WE w sprawie studentów oraz 2005/71/WE w sprawie
naukowców, przekształcone później w dyrektywę (UE) 2016/801 (wejście w życie w 2018 r.); dyrektywę
2009/50/WE w sprawie zawodów wymagających wysokich kwalifikacji (niebieska karta UE); dyrektywę
2011/98/UE w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie oraz równego traktowania
pracowników z państw trzecich; dyrektywę 2014/36/UE w sprawie pracowników sezonowych; dyrektywę
2014/66/UE w sprawie przeniesień wewnątrz przedsiębiorstwa.
Głównym celem prawodawstwa regulującego legalną migrację jest skuteczne zarządzanie legalnymi
przepływami migracyjnymi przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania obywateli państw
spoza UE przebywających legalnie na terenie państw członkowskich. Co więcej, jeżeli chodzi o migrację
zarobkową, dodatkowym celem prawodawstwa jest pobudzanie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego
w UE, szczególnie poprzez wypełnianie luk na rynku pracy UE oraz walkę z wyzyskiem pracowników.
Ocena ma na celu zbadanie znaczenia, spójności, skuteczności, efektywności oraz wartości dodanej UE
wspomnianego prawodawstwa, jak również wyodrębnienie ewentualnych luk w ramach prawnych UE oraz
zbadanie, czy ramy te przyczyniają się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi.
Wyniki oceny pomogą Komisji Europejskiej w ustaleniu, czy obowiązujące prawodawstwo odpowiada
założonym celom, i zostaną wykorzystane do stwierdzenia, czy i w jaki sposób można ulepszyć istniejące
ramy prawne. Państwa odpowiedzi są zatem bardzo ważne.
Więcej informacji o niniejszej inicjatywie dostępnych jest na specjalnej stronie internetowej
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en oraz w planie
działania http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2016_home_199_fitnesscheck_legal_migration_en.pdf
Jak udzielić odpowiedzi
Mogą Państwo wziąć udział w niniejszych konsultacjach wypełniając kwestionariusz online.
Kwestionariusz ma następującą strukturę:
(1) część wstępna służąca zebraniu podstawowych informacji na temat respondentów;
(2) część ogólna badająca ogólne opinie na temat ram prawnych regulujących wjazd oraz pobyt obywateli
państw spoza UE na terenie UE; oraz

(3) pięć szczegółowych części w celu zebrania informacji oraz opinii konkretnych grup respondentów, tj.: (i)
obywateli państw spoza UE rozważających przyjazd do UE; (ii) obywateli państw spoza UE mieszkających
na terenie UE obecnie lub w przeszłości; (iii) pracodawców, przedstawicieli biznesu oraz przedsiębiorstw
spoza UE zamierzających świadczyć usługi na terenie UE; (iv) organów publicznych; oraz (v) organizacji
pozarządowych, zainteresowanych obywateli i innych podmiotów.
Na początku kwestionariusza będą mieli Państwo możliwość uzupełnienia odpowiedzi udzielonych na
pytania zawarte w kwestionariuszu poprzez nadesłanie odpowiedzi pisemnej. Mogą Państwo również
nadesłać odpowiedź pisemną na adresHOME-NOTIFICATIONS-B1@ec.europa.eu
Zwracamy uwagę, że otrzymane odpowiedzi (wraz ze wspomnianą powyżej odpowiedzią pisemną) oraz
dane respondenta zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej, chyba że respondent
sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich
uzasadnionych interesów. W takim przypadku uwagi mogą zostać opublikowane anonimowo.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną polityki w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r.
Ważna uwaga:
W ramach Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, zachęcamy organizacje do poinformowania
Komisji i opinii publicznej o swoich celach, finansowaniu i strukturze, poprzez zarejestrowanie się w
rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania odnośnego kodeksu
postępowania.


Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji zarejestrowanej, prosimy o podanie
w kwestionariuszu numeru identyfikacyjnego w rejestrze. Odpowiedzi zostaną wtedy uznane za
opinie Państwa organizacji.



Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz.
Następnie proszę wrócić do bieżącej strony, aby przesłać odpowiedź w imieniu zarejestrowanej
organizacji.

Jeżeli organizacja postanowi, że nie poda tych informacji, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję
polityką zostanie umieszczona w grupie osób prywatnych (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM
(2002) 704, i komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM
(2007) 127 z 21.3.2007). Odpowiedzi te zostaną opublikowane oddzielnie.
Dane kontaktowe
Odpowiedzialne
służby:

European Commission, Directorate-General Migration and Internal Affairs, Unit B1

E-mail

HOME-NOTIFICATIONS-B1@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

Rue de la Loi 200, 1049 Brussels

