Názov
Konzultácia o právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) o legálnej migrácii občanov z krajín mimo EÚ
(kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ o legálnej migrácii)
Oblasť/oblasti politiky
Migrácia a azyl
Cieľová skupina, resp. skupiny






občania krajín mimo EÚ, ktorí majú v úmysle pricestovať do EÚ,
občania krajín mimo EÚ s pobytom alebo minulým pobytom v EÚ,
zamestnávatelia, zástupcovia podnikov a spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktorí chcú poskytovať
služby v EÚ,
orgány verejnej správy, a
mimovládne organizácie, zainteresovaní občania a iní.

Obdobie trvania konzultácie
Od 19.06.2017 do 18.09.2017
Cieľ konzultácie
Ide o otvorenú verejnú konzultáciu Európskej komisie s cieľom zhromaždiť dôkazy, skúsenosti, údaje
a názory na podporu hodnotenia existujúceho právneho rámca EÚ pre legálny vstup štátnych príslušníkov
tretích krajín do členských štátov EÚ a ich pobyt v členských štátoch EÚ (legálna migrácia) (Pozn. Netýka
sa to Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva, ktoré neuplatňujú tieto právne predpisy EÚ, s výnimkou
smernice 2005/71/ES o výskumných pracovníkoch, ktorú uplatňuje Írsko). Táto konzultácia sa nevzťahuje
na občanov EÚ, ktorí žijú v iných krajinách EÚ. Legálna migrácia by sa mala chápať najmä ako pobyty
v EÚ, ktoré sú dlhšie ako tri mesiace.
V zmluvách o Európskej únii sa stanovuje, že EÚ má právomoc prijímať spoločné opatrenia týkajúce sa
podmienok vstupu a pobytu, ako aj vymedziť práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene
zdržiavajú v členských štátoch. Členským štátom sa ponecháva možnosť rozhodovať o počte migrantov
prijatých na účely výkonu zamestnania.
V súčasnom právnom rámci EÚ sa upravujú podmienky prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na
účely výkonu zamestnania, zlúčenia rodiny, na študijné alebo výskumné účely a upravuje sa dlhodobý pobyt
v EÚ. Legislatívny rámec EÚ zahŕňa smernicu 2003/86/ES o zlúčení rodiny, smernicu 2003/109/ES
o osobách s dlhodobým pobytom, smernicu 2004/114/ES o študentoch a 2005/71/ES o výskumných
pracovníkoch, v prepracovanom znení smernice (EÚ) 2016/801 (s nadobudnutím účinnosti v roku 2018),
smernicu 2009/50/ES o vysokokvalifikovanom zamestnaní (modrá karta EÚ), smernicu 2011/98/EÚ
o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie a rovnakom zaobchádzaní s pracovníkmi
z tretích krajín, smernicu 2014/36/EÚ
o sezónnych pracovníkoch, a smernicu 2014/66/EÚ
o vnútropodnikových presunoch.
Všeobecným cieľom právnych predpisov o legálnej migrácii je účinne riadiť toky legálnej migrácie pri
spravodlivom zaobchádzaní s občanmi krajín mimo EÚ, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch.
Navyše, pokiaľ ide o migráciu za prácou, ďalším cieľom je prispieť k podpore konkurencieschopnosti a rastu
v EÚ, a to najmä prostredníctvom pomoci pri vypĺňaní medzier a nedostatkov v rámci pracovného trhu EÚ
a boja proti vykorisťovaniu pracovníkov.
Súčasné hodnotenie sa zameriava na posúdenie relevantnosti, súdržnosti, účinnosti, efektívnosti právnych
predpisov a ich pridanej hodnoty pre EÚ. Ďalej sa zameriava na zisťovanie možných medzier
a nezrovnalostí v legislatívnom rámci EÚ, a analýzu otázky prínosu pre účinné riadenie migračných tokov.
Výsledky hodnotenia pomôžu Európskej komisii lepšie pochopiť, či sú súčasné právne predpisy „vhodné na
plnenie ich účelu“ a použijú sa na zistenie, či a prípadne ako možno zlepšiť právny rámec. Vaše odpovede
na otázky sú preto veľmi dôležité.
Ďalšie informácie o tejto iniciatíve nájdete na špecializovanej webovej stránke https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en a v pláne http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2016_home_199_fitnesscheck_legal_migration_en.pdf
Spôsob predkladania príspevkov
Tejto konzultácie sa môžete zúčastniť vyplnením dotazníka online.
Dotazník má túto štruktúru:
1. úvodná časť, v ktorej sa zhromažďujú základné informácie o respondentoch;
2. všeobecná časť, v ktorej sa skúmajú všeobecné názory týkajúce sa právneho rámca pre vstup občanov
krajín mimo EÚ do EÚ a ich pobyt v EÚ a
3. päť špecifických častí zameraných na zhromažďovanie údajov a názorov špecifických skupín

respondentov, ktorými sú: i) občania krajín mimo EÚ, ktorí majú v úmysle pricestovať do EÚ; ii) občania
krajín mimo EÚ s pobytom alebo minulým pobytom v EÚ; iii) zamestnávatelia, zástupcovia podnikov
a spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú poskytovať služby v EÚ; iv) orgány verejnej správy a v)
mimovládne organizácie, zainteresovaní občania a iní.
Na začiatku dotazníka budete mať príležitosť doplniť svoje odpovede na dotazník nahraním písomného
príspevku. Písomný príspevok môžete poslať aj na adresu HOME-NOTIFICATIONS-B1@ec.europa.eu
Upozorňujeme, že odpovede prijaté v súvislosti s touto konzultáciou (vrátane uvedeného písomného
príspevku) sa spolu s informáciami o totožnosti respondenta uverejnia na webovom sídle Európskej
komisie, ak respondent nenamietne voči uverejneniu osobných údajov z dôvodu, že takéto uverejnenie by
mohlo poškodiť jeho legitímne záujmy. V takom prípade je možné príspevok uverejniť anonymne.
Ochrana vašich osobných údajov
Politika „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva“
vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.
Dôležité upozornenie:
V rámci Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti sa organizácie vyzývajú, aby Európskej komisii
a širokej verejnosti poskytli informácie o ich cieľoch, financovaní a štruktúrach prostredníctvom registra
zástupcov záujmových skupín, formou registrácie v registri transparentnosti a prihlásením sa k jeho
kódexu správania.


Ak ste registrovaná organizácia, uveďte v dotazníku Vaše identifikačné číslo v registri. Váš
príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.



Ak Vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa vráťte na túto
stránku a predložte príspevok ako registrovaná organizácia.

Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou
zaradí takýto príspevok medzi individuálne príspevky [Normy týkajúce sa konzultácií pozri KOM(2002) 704

a oznámenie o nadväzujúcich opatreniach v súvislosti s Európskou iniciatívou za transparentnosť
pozri KOM(2007) 127 z 21. 3. 2007]. Tieto odpovede budú uverejnené osobitne.
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar

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

e-mailová adresa

HOME-NOTIFICATIONS-B1@ec.europa.eu

poštová adresa

Rue de la Loi 200, 1049 Brussels

