
60. podkreśla rolę, jaką odgrywa propozycja UE dotycząca planu działania z Gleneagles we wspieraniu
rozwoju czystych technologii poprzez powołanie nowego światowego forum na rzecz systematycznej
współpracy i wymiany najlepszych praktyk między państwami, regionami, megamiastami oraz innymi jed-
nostkami publicznymi, które charakteryzują się znacznym zużyciem energii;

61. popiera wszelkie środki na rzecz wzmocnienia wielostronnych inicjatyw technicznych, takich jak
Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Ograniczenia Spalania Gazu w Pochodni, Inicjatywa Przejrzystości
w Branżach Wydobywczych (EITI), Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), zasady
„Equator Principles” określone przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) oraz program „Inogate”;

62. podkreśla, że wspólna europejska polityka zagraniczna w zakresie energetyki jest sama w sobie nie-
wystarczająca i że należy opracować wspólną europejską politykę energetyczną, obejmującą wspólną euro-
pejską politykę w zakresie badań i technologii dotyczących energii;

63. wzywa Radę do nakreślenia strategii na rzecz ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi krytycz-
nej infrastruktury energetycznej na terenie UE i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

64. wzywa zatem Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie reformy regulacyjnej, opierających się
na najlepszych praktykach określonych w każdym państwie członkowskim, a zwłaszcza pełnego uwolnienia
własności produkcji energii, przesyłu i dystrybucji energii, ściślejszego niezależnego krajowego nadzoru
regulacyjnego i lepszej koordynacji działalności organów regulacyjnych na szczeblu UE, a także wyraźnych
ram poprawy inwestycji w infrastrukturę przesyłu energii;

65. podkreśla, że powstanie interoperacyjnych europejskich sieci energetycznych poprzez utworzenie
dobrze skoordynowanej ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej przyczyni się do poprawy konkurencyjności
na rynku energii elektrycznej i gazu, wzmocni bezpieczeństwo dostaw i będzie z korzyścią dla ochrony
środowiska, a także ugruntuje pozycję UE w stosunku do krajów będących dostawcami i krajów tranzyto-
wych;

66. podkreśla, że zanieczyszczenia pochodzące z eksploatacji zasobów energetycznych, zwłaszcza ropy
naftowej, mogą nie tylko powodować wielkie i nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym, ale stano-
wić poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa na skalę regionalną i globalną, tak jak w przypadku Bliskiego
Wschodu; wzywa do przyjęcia nowych środków ochronnych oraz inwestycji w większe bezpieczeństwo
i wydajność przy eksploatacji zasobów energetycznych;

67. wzywa do publicznej debaty w celu podniesienia świadomości obywateli UE przy pomocy publicznej
kampanii informacyjnej w zakresie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki oraz
w celu podkreślenia pozytywnych aspektów takiej polityki;

68. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich.

P6_TA(2007)0414

Legalna migracja

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie planu polityki w dzie-
dzinie legalnej migracj (2006/2251(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracji
(COM(2005)0669) (zwanego dalej „Planem polityki”),

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją
obywateli państw trzecich (COM(2006)0402),
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— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lutego 2007 r. zatytułowaną „Plan polityki
w dziedzinie legalnej migracji, walka z nielegalną imigracją, przyszłość europejskiej sieci migracji” (1),

— uwzględniając konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 4
i 5 listopada 2004 r. wraz z zawartym w nich programem haskim (2),

— uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Podejście globalne
do migracji w rok później: ku kompleksowej europejskiej polityce migracyjnej” (COM(2006)0735),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie związków między imigracją legalną
i nielegalną oraz integracją osób migrujących (3),

— uwzględniając Zieloną księgę w sprawie podejścia UE do zarządzania migracją ekonomiczną
(COM(2004)0811) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 26 października 2005 r. (4),

— uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów — Wspólna agenda na rzecz integracji — Ramy integra-
cji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej (COM(2005)0389) oraz swoją rezolucję z dnia 6 lipca
2006 r. w sprawie strategii i środków na rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej (5),

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (6),

— uwzględniając wynik konferencji ministerialnej UE-Afryka poświęconej migracji i rozwojowi, która
odbyła się w Rabacie w dniach 10 i 11 lipca 2006 r.,

— uwzględniając wspólne oświadczenie Afryki i UE w sprawie migracji i rozwoju, przyjęte na konferencji
ministerialnej UE-Afryka, która odbyła się w Trypolisie w dniach 22 i 23 listopada 2006 r.,

— uwzględniając globalne podejście, które zostało potwierdzone we konkluzjach Prezydencji po szczycie
Rady Europejskiej w Brukseli, w dniach 14 i 15 grudnia 2006 r.,

— uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w sprawie migracji pra-
cowników wysoko wykwalifikowanych i jej wpływu na rozwój kraju przyjętą w dniu 28 czerwca
2007 r.,

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Zastosowanie podejścia globalnego do migra-
cji do regionów sąsiadujących z Unią Europejską na wschodzie i południowym wschodzie”
(COM(2007)0247),

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobil-
ności między Unią Europejską a krajami trzecimi (COM(2007)0248),

(1) Dz.U. C 146 z 30.6.2007, str. 1.
(2) Konkluzje Rady Europejskiej, załącznik I pkt III.
(3) Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 535.
(4) Dz.U. C 272 E z 9.11.2006, str. 442.
(5) Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, str. 845.
(6) Dz.U. L 199 z 31.7.2007, str. 23.
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— uwzględniając wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla
pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE
(COM(2007)0249),

— uwzględniając Traktat Amsterdamski nadający Wspólnocie uprawnienia oraz powierzający jej odpowie-
dzialność w dziedzinie imigracji i azylu, a także uwzględniając art. 63 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury i Edukacji, jak również Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A6-0322/2007),

A. mając na uwadze, że według Eurostatu liczba obywateli państw trzecich przebywających legalnie na
terytorium 27 państw członkowskich wynosi ok. 18,5 mln, podczas gdy niemal 9 mln obywateli UE
to rezydenci innego państwa członkowskiego niż kraj ich pochodzenia,

B. mając na uwadze, że migracja jest zjawiskiem międzynarodowym, w przypadku którego migrantami są
również obywatele UE,

C. mając na uwadze, że zarówno w ramach obecnie obowiązujących Traktatów, jak i w ramach projektu
nowego traktatu, państwa członkowskie są prawnie i faktycznie odpowiedzialne za określenie liczby
osób migrujących zarobkowo, przyjmowanych na terytorium Unii Europejskiej,

D. mając na uwadze, że na szczeblu europejskim niezbędne jest globalne i spójne podejście do imigracji,
gdyż zmiana polityki imigracyjnej w jednym państwie członkowskie wpływa na przepływy migracyjne
i zmianę w innych państwach członkowskich,

E. mając na uwadze, że realia starzenia się społeczeństwa i zmiany demograficzne wymagają ponownego
rozpatrzenia polityki imigracyjnej, bowiem bieżącą i przyszłą sytuację na rynkach pracy UE można
ogólnie opisać jako sytuację wymagającą dobrze zarządzanej imigracji legalnej (według Eurostatu liczba
ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu populacji zmniejszy się do roku 2050 o ponad
50 mln osób),

F. mając na uwadze, że mandat konferencji międzyrządowej przyjęty w czerwcu 2007 r. przez Radę
Europejską przewiduje rozszerzenie kompetencji Wspólnoty na wszystkie kwestie dotyczące legalnej
migracji, likwidując równocześnie rozbieżności i zwiększając skuteczność procedury podejmowania
decyzji,

G. mając na uwadze konieczność przyjęcia bardziej wyczerpującej i kompleksowej definicji migrantów,
w tym definicji statusu osób, które choć nie są uchodźcami, nie mogą zostać odesłane do kraju pocho-
dzenia, w celu odzwierciedlenia zmian w przepływie migracyjnym,

H. mając na uwadze, że Plan polityki w części zatytułowanej „Gromadzenie wiedzy i informacja”, stwier-
dzono, że należy przeprowadzić dalsze badania nad zezwoleniami dla osób ubiegających się pracę,

I. mając na uwadze znaczenie uznania, że zwiększony przepływ migracyjny należy postrzegać jako zja-
wisko globalne o licznych przyczynach i skutkach,

J. mając na uwadze kluczowe znaczenie współpracy Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
z państwami trzecimi pochodzenia i tranzytu w tym zakresie,
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K. mając na uwadze ciągłe zaostrzanie kontroli legalnej imigracji; mając na uwadze, że wiele krajów wpro-
wadziło różne systemy legalnej imigracji, których podstawą są limity lub punkty; mając na uwadze, że
nieprawdą jest utrzymywanie, iż imigracja nie podlega kontroli,

L. mając na uwadze, że zbyt restrykcyjny charakter obecnych możliwości legalnego przyjazdu do Unii
Europejskiej pośrednio sprzyja nielegalnej imigracji, a utworzenie kanałów legalnej imigracji przyczyni
się do zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi,

M. przypominając, że w odniesieniu do imigracji zarobkowej ma zastosowanie zasada preferencji wspólno-
towej oraz że środki przejściowe dotyczą swobodnego przemieszczania się osób z nowych państw
członkowskich,

N. mając na uwadze, że zwalczanie nielegalnej imigracji i handlu ludźmi jest równie ściśle związane
z polityką przyjmowania imigrantów zarobkowych jak z działaniami dotyczącymi integracji,

O. mając na uwadze, że legalnej imigracji powinna towarzyszyć skuteczna polityka na rzecz integracji;
mając na uwadze, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który dotyczy zarówno imigrantów
z państw trzecich, jak i europejskiego społeczeństwa, oraz że możliwość życia razem z partnerem
i dziećmi powinna być ułatwiona,

P. mając na uwadze, że imigracja stała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci głównym tematem publicznej
debaty w całej Unii Europejskiej, kwestią niezwykle delikatnej natury pod względem politycznym, którą
można z łatwością wykorzystać do celów demagogicznych i populistycznych,

Q. mając na uwadze, że politycy i przedstawiciele środków przekazu powinni mieć świadomość, jak ważne
jest właściwe formułowanie wypowiedzi na ten temat,

R. mając na uwadze, że zarówno przyczyny imigracji, jak i jej pozytywne aspekty powinny w większym
stopniu być obecne w debacie publicznej,

S. mając na uwadze, że ze względu na rolę imigracji w zakresie rozwoju gospodarczego, wzrostu, a tym
samym i zatrudnienia w Europie, wskazane byłoby, aby przedstawiciele związków zawodowych, praco-
dawców i organizacji społeczeństwa obywatelskiego brali większy udział w debacie publicznej na ten
temat,

T. mając na uwadze, że konieczne jest także, aby podmioty odpowiedzialne za politykę gospodarczą
i społeczną informowały opinię publiczną o roli, jaką legalna imigracja odgrywa we wzroście gospodar-
czym i zatrudnieniu,

Podejście ogólne

1. pochwala odpowiedź Komisji na wniosek Rady Europejskiej w sprawie planu polityki w dziedzinie
legalnej migracji obejmującego procedury przyjmowania imigrantów umożliwiające szybką reakcję na zmie-
niające się zapotrzebowanie na rynku pracy;

2. popiera podejście przyjęte w Planie polityki w celu przezwyciężenia przeszkód wewnątrz Rady
w odniesieniu do wniosku z 2001 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu
pracowników z krajów trzecich w celu podjęcia płatnej pracy lub samozatrudnienia (COM(2001)0386);
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3. z zadowoleniem przyjmuje wspomniany powyżej komunikat w sprawie zastosowania podejścia global-
nego do migracji do regionów sąsiadujących z Unią Europejską na wschodzie i południowym wschodzie;
wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia alokacji wystarczających zasobów ludzkich
i finansowych w celu właściwej realizacji kompleksowego podejścia do migracji; podkreśla potrzebę bardziej
intensywnego regionalnego dialogu i współpracy w dziedzinie legalnej migracji i przyjmuje z zadowoleniem
ideę stworzenia platform regionalnej współpracy w dziedzinie migracji skupiających wszystkie istotne pod-
mioty ze strony UE oraz zainteresowanych regionów;

4. utrzymuje, że zwalczanie nielegalnej imigracji nie jest możliwe bez jednoczesnego ustanowienia środ-
ków i kanałów legalnej imigracji ze względu na ścisłe powiązanie obu zjawisk;

5. uważa, że zgromadzenie spójnych i wiarygodnych danych statystycznych dotyczących zjawisk migra-
cyjnych jest kwestią o zasadniczym znaczeniu; oczekuje szybkiego i skutecznego wdrożenia przez wszystkie
państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 862/2007; zwraca się do Komisji, aby przedstawiła — we
współpracy z państwami członkowskimi — ocenę liczby osób potencjalnie objętych czterema dyrektywami
szczegółowymi; oczekuje, że europejska sieć migracji (ESM), we współpracy z Eurostatem, wniesie szybki
i istotny wkład w tym zakresie; pragnąłby, aby szczególną uwagę zwrócono na kwestię sytuacji kobiet, które
stanowią połowę migrantów;

6. z zadowoleniem przyjmuje instytucjonalne implikacje projektu traktatu reformującego określone
w mandacie konferencji międzyrządowej, który rozszerza głosowanie większością kwalifikowaną oraz
uprawnienia do współdecyzji na współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych, jak również rozsze-
rzenie kompetencji w zakresie polityki Unii w dziedzinie azylu i imigracji; z zadowoleniem przyjmuje zwła-
szcza rozszerzenie zwykłej procedury legislacyjnej na legalną migrację oraz uważa za rozsądne zachowanie
przez państwa członkowskie suwerennego prawa do określania liczby osób migrujących zarobkowo, które
mogą przyjąć na swoim terytorium;

7. wzywa różne organy w ramach Rady właściwe dla tej dziedziny (sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne,
zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i ochrona konsumentów) do dołożenia starań na rzecz koordyna-
cji prowadzonych przez nie rozmów dotyczących Planu polityki;

8. popiera dążenie Komisji do określenia warunków wjazdu i pobytu dla innych kategorii imigrantów
zarobkowych, w tym pracowników niewykwalifikowanych lub o niskich kwalifikacjach;

9. zwraca się do Komisji o opracowanie krótko— i średnioterminowych prognoz dotyczących zapotrze-
bowania na dodatkową siłę roboczą w różnych państwach członkowskich; wzywa państwa członkowskie do
dostarczenia Komisji szacunków statystycznych w celu umożliwienia jej opracowania odpowiednich prognoz
dotyczących zapotrzebowania na pracę w UE; podkreśla, że oszacowania te muszą uwzględniać również
imigrantów z przyczyn innych niż ekonomiczne, uchodźców i osoby wymagające dodatkowej ochrony, jak
również przypadki połączenia rodzin;

10. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację małoletnich, którzy mogą znaleźć się
w niekorzystnej sytuacji z uwagi na przemieszczanie się rodziców, oraz na przedstawiane propozycje mające
na celu zmniejszenie takich negatywnych skutków;

11. uważa, że niezbędne jest przyjęcie jasnej definicji każdej kategorii migranta zarobkowego objętego
przygotowywanymi dyrektywami; zachęca państwa członkowskie do koordynacji i wymiany najlepszych
praktyk wykorzystując mechanizm wzajemnej wymiany informacji dotyczących azylu i imigracji przewi-
dziany w decyzji Rady 2006/688/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu
wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji (1);

(1) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 40.
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12. sądzi, że jak najszybciej należy znieść przejściowe bariery wewnętrzne w swobodnym przepływie
pracowników z nowych państw członkowskich;

13. wspiera utworzenie portalu imigracyjnego UE; w tym świetle z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie
usług EURES na wspieranie zarządzania migracją zarobkową obywateli państw trzecich;

Wniosek dotyczący ogólnej dyrektywy ramowej

14. uważa, że konieczna jest dyrektywa mająca na celu zapewnienie obywatelom państw trzecich legalnie
zatrudnionym w państwie członkowskim wspólnych ram prawnych, uzupełnionych o określoną liczbę obo-
wiązków, których będą oni musieli przestrzegać, oraz nalega, aby wniosek dotyczący takiej dyrektywy przed-
stawiono przed wnioskami dotyczącymi czterech dyrektyw szczegółowych;

15. przypomina o konieczności uniknięcia stosowania podwójnych standardów praw wobec różnych
kategorii pracowników oraz do zabezpieczenia zwłaszcza praw pracowników sezonowych i stażystów
pobierających wynagrodzenie, którzy w większym stopniu narażeni są na nadużycia;

16. popiera koncepcję łącznego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę;

17. uważa też, że dyrektywa powinna zawierać propozycje umożliwiające migrantom zmianę ich statusu
lub pracy bez przerywania pobytu w UE;

18. zgadza się, że wzajemne uznawanie dyplomów i innych kwalifikacji jest konieczne do uniknięcia
poniesienia przez imigrantów strat w zakresie dochodów i oceny ich umiejętności, jak i uniknięcia strat
przez kraj zamieszkania oraz pochodzenia;

19. uważa, że należy podjąć kroki w celu zbadania możliwości, aby imigranci, po ich powrocie do kraju
pochodzenia, mogli przenieść prawa emerytalne i socjalne z tytułu wykonywanej pracy, za które zobowią-
zani byli wpłacać składki;

20. zastanawia się nad uwzględnieniem w Planie polityki pobierania najbardziej zaawansowanych danych
biometrycznych; uważa, że ochrona danych osobowych powinna być respektowana w każdym przypadku,
a dotyczy to zwłaszcza zasady proporcjonalności i celowości;

21. popiera ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie Międzynarodowej konwencji w sprawie
ochrony praw wszystkich pracowników-migrantów i członków ich rodzin;

Migracja wahadłowa, migracja powrotna i partnerstwa na rzecz mobilności

22. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wymieniony komunikat Komisji w sprawie migracji wahadłowej
i partnerstw na rzecz mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi; zgadza się, że należy unikać
szkodliwych skutków „drenażu mózgów”, sprzyjając zamiast tego „mobilności mózgów”;

23. zwraca się też do Komisji o wyjaśnienie związku między wahadłowością a integracją; wskazuje, że
zgodnie z opinią Komisji „migracja, która miała przyjąć charakter wahadłowy, może łatwo stać się migracją
stałą i tym samym rozminąć się z założeniami leżącymi u jej podstaw”;

24. podkreśla też znaczenie zbudowania stabilnych i zgodnych z prawem stosunków pracy między
przedsiębiorstwami i pracownikami dla poprawy wydajności pracy oraz konkurencyjności UE; zwraca się
zatem do Komisji o przeanalizowanie skutków, jakie w tym zakresie mogłaby mieć migracja wahadłowa;
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25. popiera koncepcję wiz długoterminowych i wielokrotnego wjazdu oraz przyznania pierwszeństwa
byłym imigrantom przy udzielaniu nowego pozwolenia na pobyt w celu podjęcia kolejnej pracy tymczaso-
wej;

26. wzywa Komisję do rozważenia możliwości zgłoszonych przez Parlament i Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny oraz do przedstawienia kompleksowego badania w sprawie ewentualnego wdrożenia
systemu niebieskich kart i wiz dla osób ubiegających się o pracę;

27. wyraża zainteresowanie projektem przewidywanego utworzenia w Mali ośrodka informacji
i zarządzania migracją; zwraca się do Komisji o wcześniejsze szczegółowe poinformowanie swoich właści-
wych komisji o podstawie prawnej i postanowieniach budżetowych dotyczących projektu oraz o regularne
informowanie o rozwoju wypadków oraz o innych działaniach tego rodzaju planowanych w innych pań-
stwach trzecich; popiera zamysł przyjęcia takiego samego podejścia w regionie wschodnim sąsiadującym
z UE;

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifiko-
wanych

28. popiera wszelkie środki mające na celu zwiększenie atrakcyjności Unii Europejskiej dla pracowników
najbardziej wykwalifikowanych, aby sprostać wymaganiom rynku pracy UE w celu zagwarantowania
w Europie dobrobytu oraz osiągnięcia celów lizbońskich; w tym celu wzywa państwa członkowskie do:

— zbadania sposobów umożliwienia takim pracownikom swobodnego przemieszczania się po terytorium
UE;

— zbadania sposobów umożliwienie takim pracownikom pozostania w UE przez określony czas po
wygaśnięciu ich kontraktu lub po zwolnieniu, w celu poszukiwania pracy;

29. popiera zatem wszelkie środki upraszczające, które ułatwiają wjazd tych pracowników, pozostawiając
jednocześnie w gestii państw członkowskich prawo do określenia szczegółowych potrzeb i limitów dotyczą-
cych migrantów zarobkowych;

30. uważa, że przy definiowaniu europejskich środków legalnej imigracji ważne jest uwzględnienie
ryzyka „drenażu mózgów”; odsyła do sprawozdania Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
w sprawie migracji pracowników wysoko wykwalifikowanych i jej wpływu na rozwój kraju; wzywa Komisję
do opracowania — przy współpracy z krajami pochodzenia — badań statystycznych mających na celu
rozpoznanie dziedzin wiedzy eksperckiej, w których występuje wyraźne ryzyko drenażu mózgów;

31. popiera utworzenie unijnego zezwolenia na pracę (tzw. niebieskiej karty) mającej ułatwić swobodny
przepływ „mózgów” w Europie oraz przenoszenie pracowników w ramach przedsiębiorstw międzynarodo-
wych;

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników sezonowych

32. podkreśla, że pracownicy sezonowi z krajów trzecich wnoszą istotny wkład w funkcjonowanie takich
sektorów, jak rolnictwo, budownictwo i turystyka; podkreśla w związku z tym coraz większe znaczenie
nielegalnego zatrudniania w tych sektorach w wielu państwach członkowskich i z tego powodu uważa
proponowany system za sprawę najwyższej wagi; dlatego też przychylnie odnosi się do przedstawionego
przez Komisję wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla
pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE
(COM(2007)0249);

33. podkreśla jednocześnie zasadnicze znaczenie elastyczności i szybkości procedur rekrutacji w zakresie
pracy sezonowej; podkreśla znaczenie zgromadzonego na szczeblu lokalnym doświadczenia, zwłaszcza
w odniesieniu do sektora rolnictwa; podkreśla zatem konieczność uwzględnienia tych kwestii;

34. uważa, że pracownicy sezonowi, którzy będą przestrzegać zasad ustanowionych dla tego typu migra-
cji powinni mieć pierwszeństwo w dostępie do innych form legalnej migracji;
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Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie procedur regulujących wjazd, tymczasowy pobyt i zamieszkanie
osób przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa

35. popiera proponowaną przez Komisję koncepcję wzmocnienia ram prawnych w celu wsparcia mobil-
ności w Europie; przypomina, że sytuacja tych osób jest regulowana w ramach Układu Ogólnego w sprawie
Handlu Usługami (GATS);

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu stażystów pobierających wynagro-
dzenie

36. uważa, że należy dokładnie zdefiniować kategorię stażystów pobierających wynagrodzenie (granica
wiekowa, znajomość języków, maksymalny czas trwania stażu, możliwość zamiany statusu stażysty na zez-
wolenie na pobyt innego rodzaju itp.) oraz wprowadzić kontrole w celu uniknięcia nadużywania takiego
statusu;

37. proponuje, aby wydawać stażystom pobierającym wynagrodzenie europejskie zezwolenie na pobyt
ważne przez okres od 6 do 12 miesięcy; wspiera rozwijanie programów partnerskich z uniwersytetami
państw trzecich;

Integracja

38. przypomina swoje ww. rezolucje z dnia 9 czerwca 2005 r. oraz z dnia 6 lipca 2006 r.;

39. wyraża zadowolenie z nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za integrację, które
odbyło się w Poczdamie w dniach 10 i 11 maja 2007 r.; przypomina, że polityka imigracyjna Unii musi
opierać się na podejściu globalnym, uwzględniającym wymogi rynku pracy w państwach członkowskich,
politykę przyjmowania i integracji; uważa, że należy opracować wykaz praw i obowiązków pracowników
migrujących w celu ułatwienia takim pracownikom udziału w życiu gospodarczym, społecznym
i politycznym, co pozwoli im na osiągnięcie integracji; uważa, że szkoła jest miejscem o zasadniczym zna-
czeniu dla dialogu międzykulturowego i integracji;

40. powtarza, że obchody roku 2008 jako roku dialogu międzykulturowego muszą przyczynić się do
poprawy integracji imigrantów w społeczeństwach przyjmujących i w sąsiednich, a także do wzajemnego
zrozumienia, zmniejszając w ten sposób liczbę przypadków poważnego braku zaufania, rasizmu
i ksenofobii; wzywa Komisję do wspierania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz
współistnienia różnych kultur i wzajemnego poszanowania oraz kształcenia w duchu pokoju i braku prze-
mocy; podkreśla, że politycy wszystkich szczebli powinni mieć świadomość, jak ważne jest właściwe formu-
łowanie wypowiedzi na ten temat;

41. zwraca się do państw członkowskich o stosowanie dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września
2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1); wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby przy-
znały imigrantkom przyjeżdżającym w ramach procesu łączenia rodzin status prawny, który będzie nieza-
leżny od statusu ich małżonka;

Komunikacja

42. podkreśla szczególną odpowiedzialność środków przekazu, w szczególności radiowych
i telewizyjnych europejskich nadawców publicznych, w upowszechnianiu właściwego wizerunku imigracji
oraz przeciwdziałaniu stereotypom;

43. uważa, że konieczne jest informowanie zainteresowanych osób, w miarę możliwości przed ich wyjaz-
dem, o warunkach i możliwościach legalnej imigracji w Unii; uważa, że informacje te powinny być szeroko
rozpowszechniane w krajach trzecich, zarówno przez organy publiczne (przez ambasady lub konsulaty
państw członkowskich lub przez delegację Komisji w danym miejscu); wspiera w związku z tym utworzenie
w krótkim terminie europejskiego portalu internetowego na temat emigracji;

(1) Dz.U. L 251 z 3.10.2003, str. 12.
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44. wspiera projekty mające na celu utworzenie szkoleniowych i językowych kursów w kraju pochodze-
nia, aby pomóc imigrantom w rozwijaniu umiejętności i lepszym dostosowaniu się do wymogów rynku
pracy w Unii;

Współpraca z krajami pochodzenia

45. przypomina, że potrzebna jest aktywna polityka na rzecz wspólnego rozwoju; wspiera zawieranie
umów z krajami trzecimi w celu umożliwienia skutecznego zarządzania imigracją zarówno legalną, jak
i nielegalną; niemniej jednak uważa, że umowy te powinny bezwzględnie przestrzegać praw człowieka;
w związku z tym wyraża zastrzeżenia odnośnie do finansowania projektów w państwach nieprzestrzegają-
cych praw człowieka;

46. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości ułatwienia swobodnego przemie-
szczania się osób migrujących między krajem zamieszkania a krajem pochodzenia;

47. przypomina, że środki pieniężne przesyłane przez imigrantów do ich krajów pochodzenia przyczy-
niają się do rozwoju tych krajów; uważa, że należy zmniejszyć koszt przekazów pieniężnych do krajów
pochodzenia, aby przyczynić się do rozwoju, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli
i bezpieczeństwa tych transakcji; podkreśla, że choć należy podjąć wszelkie wysiłki na rzecz łatwiejszego
i mniej kosztownego przekazywania środków, środki te pozostają funduszami prywatnymi, z których
korzystają głównie rodziny je otrzymujące, i które nie powinny być postrzegane jako substytut oficjalnej
pomocy rozwojowej;

48. wzywa Komisję i Radę do wzięcia udziału w rocznej debacie w Parlamencie na temat polityki imig-
racyjnej Unii Europejskiej; zwraca się do Komisji o przedstawienie podczas tej debaty pełnej sytuacji
w zakresie imigracji w Europie;

49. wzywa swoją właściwą komisję do prowadzenia ścisłego dialogu ze jej odpowiednikami
w parlamentach krajowych odpowiedzialnymi za kwestie związane z imigracją oraz do dalszej współpracy
z Komisją ds. Migracji, Uchodźców i Ludności Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

50. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Wysokiemu Komisarzowi Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

P6_TA(2007)0415

Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw
trzecich

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie priorytetów politycz-
nych w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (2006/2250(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją
obywateli państw trzecich (COM(2006)0402),

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracji
(COM(2005)0669) oraz swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. (1) w tej sprawie,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0414.
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