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REVIZE SMĚRNICE O MODRÉ KARTĚ

1 JAK ČÍST 
BACKGROUND?

Hlavním úkolem tohoto bac
kgroundu je stručné uvedení daného 
bodu agendy simulovaného jednání 

Rady Evropské unie, kterým je revize 
směrnice o modré kartě. Background 

je členěn postupně od obecného úvodu 
do problematiky migrace až po kon‑

krétní představení nejspornějších bodů 
návrhu. Následující text představuje 
pouhý odrazový můstek pro sepsání 

stanoviska. Dobré stanovisko se zajisté 
neobejde bez dalších zdrojů infor‑

mací. Tipy na některé z nich lze nalézt 
v sekci Doporučené a rozšiřující zdroje.
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2 ÚVOD

Migrační krize zejména v letech 2015 a 2016 tvořila 
vzhledem k závažnosti situace významnou část agendy Ev‑
ropské unie. Debata vedená především o nelegální migraci 
částečně zastínila potřebu revize směrnice o modré kartě. 
Modré karty, jakožto systém legální migrace, který má zjed‑
nodušit vysoce kvalifikovaným pracovníkům přístup na 
evropský jednotný trh, byly zavedeny za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a doplnění nedostatkových profesí 
evropské ekonomiky. Evropská unie má s nalákáním vysoce 
kvalifikovaných migrantů obecně problémy. Pouze 25,4 % 
migrantů přicházejících do Unie má vysokou kvalifikaci. 
V případě ostatních zemí OECD je tento podíl o deset pro‑
centních bodů vyšší. Současně s tím se v rámci Unie očekává 

nárůst počtu pracovních míst s požadavkem na vysokou 
kvalifikaci, a to z 68 milionů v roce 2012 na 83 milionů v roce 
2025.1

Přes očividnou slabost Unie v této oblasti se již v roce 
2009 legální migrace ukázala být příliš citlivou pro hlubší 
harmonizaci. A to stále ještě několik let před vypuknutím 
migrační krize a následnou politizací migrační problema‑
tiky. Členské státy tehdy schválily pouze poměrně vágní 
směrnici, přičemž většina států stále využívá především své 
vlastní systémy. V roce 2016 Evropská komise předložila ná‑
vrh revize směrnice. Největší novinkou je zákaz paralelních 
národních systémů. To vzbuzuje velké diskuse především ve 
vztahu k dodržování principů subsidiarity a proporcionality.

3 MIGRACE

3.1 Klasifikace
3. 1. 1 Migranti

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) interně 
definuje migranta jako „jakoukoli osobu, která se přesouvá či 
přesunula přes mezistátní hranici či uvnitř státu“.2 Tato defi‑
nice tedy zahrnuje vnitřní migranty, kteří státní hranici 
vůbec nepřekročili, i mezinárodní migranty, jež překročili 
hranice v souladu s mezinárodním právem. Zároveň zahr‑
nuje i ty mezinárodní migranty, kteří překročili hranice ta‑
kovým způsobem, který mezinárodní právo nebere vůbec 
v potaz. V kontrastu s dále rozebíraným pojmem uprchlík 
pak nabývá slovo migrant i užšího významu. Pokud totiž 
uprchlíky z množiny migrantů vyjmeme, pak lze zbývající 
skupinu osob z pohledu mezinárodního práva chápat jako 
dobrovolně odcházející. Při návratu do země původu jim 
nehrozí žádné nebezpečí. Motivace k odchodu pro migranty 
v užším slova smyslu může být různá, většinou v podobě 
zlepšení ekonomické situace či vyhlídek na lepší vzdělání. 
Migranty chrání pouze legislativa týkající se dodržování 
lidských práv.3

3. 1. 2 Uprchlíci

Pod ochranu stanovenou mezinárodním právem spa‑
dají uprchlíci. V této věci je klíčovým dokumentem Žene‑
vská úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 
Úmluva spolu s takzvaným Newyorským protokolem zavazují 
signatáře určitými povinnostmi, mimo jiné principem non
refoulment, který zakazuje navrácení uprchlíka na území, na 
kterém by mohly být ohroženy chráněné hodnoty ‒ osobní 
svoboda a život osoby.4 Oprávněnými obavami o narušení 

chráněných hodnot z důvodu rasové, národnostní a jiné 
diskriminace je také uprchlík definován. Pokud cílová země 
uzná obavy za opodstatněné, dostává uprchlík mezinárodní 
ochranu, tedy azyl či doplňkovou ochranu.5

3. 1. 3 Legální a nelegální migrace

Migrace se dále dělí na legální a nelegální. Legální před‑
stavuje státem řízený proces, který bývá obvykle regulován 
prostřednictvím povolení k pobytu. Souvisí velmi často 
s pracovní či studijní migrací. 
Dále pak legální cestou probíhají 
programy slučování rodin.6

Nelegální migrace probíhá 
bez kontroly cílových zemí, vět‑
šinou za pomoci ilegálně půso‑
bících organizovaných skupin 
převaděčů. Nelegální migrant 
vstupuje do cílové země bez 
platného povolení k pobytu či 
víza. Migrační toky obecně bý‑
vají smíšené a uprchlíci velmi 
často do země vstupují nelegální 
cestou s tím, že poté podají žá‑
dost o azyl.7

3.2 Migrační politika Evropské unie
3. 2. 1 Působnost Evropské unie

Současné členské země Evropské unie v průběhu let vy‑
vinuly vlastní migrační systémy, které jsou v řadě aspektů 

Migrace v číslech
V roce 2017 bylo dle dat 
Organizace spojených 
národů (OSN) ve světě 258 
milionů mezinárodně mig‑
rujících osob.49 Do Evrop‑
ské unie (EU) v tom samém 
období dorazilo 2,4 milionů 
migrujících a 22,3 milionu 
jich zde již pobývalo.50
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vzájemně odlišné. V 80. letech tato agenda začala být téma‑
tem evropských institucí.8 V současné době mnoho úkonů 
upravujících postup členských států při vstupu a pobytu 
občanů třetích zemí v EU sjednocují pravidla, která jsou 
souhrnně označována jako tzv. migrační politika EU.9

Působnost Evropské unie vymezuje, tak jako u jiných 
oblastí, Smlouva o fungování Evropské unie ve znění vycháze‑
jícím z Lisabonské smlouvy. V rámci konsolidovaného znění 
Smlouvy je k oblasti migrace relevantní hlava V.10

3. 2. 3 Azylová politika

Evropskou migrační politiku lze rozdělit způsobem od‑
povídajícím obecnému dělení migrace. Azylová politika je 
spojena především s výše odkazovanou Ženevskou úmlu‑
vou o právním postavení uprchlíků a dalšími dokumenty 
vzniklými v rámci OSN. Naplňování obsahu dohod předsta‑
vuje základ této politiky. Jejím ústředním cílem je vytvoření 
společného azylového systému.11 Zásadním pilířem politiky 
je takzvaný dublinský systém, který stanovuje příslušnost 
k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu.12 Součástí re‑
vize dublinského nařízení je politicky velmi kontroverzní 
stálý relokační mechanismus přerozdělování uprchlíků.13

3. 2. 4 Přistěhovalecká politika

Při tvorbě nové legislativy jsou evropské instituce 
Lisabonskou smlouvou v případě přistěhovalecké poli‑
tiky pověřeny pravomocemi v oblasti legálního přistě‑
hovalectví, integrace, boje proti nelegálnímu přistěho‑
valectví a dohod o zpětném přebírání osob. Pro tuto 
oblast, stejně jako u azylové politiky, je článkem 80 
definována zásada solidarity, kdy „by se imigrační poli
tiky měly řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení 
odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrov
ni”.14 V souladu s touto zásadou byl například pro roky 
2014‒2020 založen tzv. Azylový, migrační a integrační 
fond.15

Ve věci výkonu politik jsou na celoevropské úrovni 
zapojeny různé instituce a agentury jako například Ev‑
ropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) či Ev‑
ropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Fron‑
tex). Vývoj obou politik výrazně akcelerovala migrační 
krize a potřeba Unie na ni reagovat. Příkladem reakce 
může být tvorba Evropského programu pro migraci Ev‑
ropskou komisí v roce 2015, přeměna organizace Fron‑
tex či snaha o reformu dublinského nařízení.16

4 REVIZE MODRÉ KARTY

4.1 Původní směrnice o modré kartě
4. 1. 1 Právní a politické pozadí vzniku směrnice 
o modré kartě

Původní a dodnes platná Směrnice o podmínkách vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci byla schválena v květnu roku 
2009. Po několika neúspěšných snahách ze začátku tisíci‑
letí se tak poprvé setkala aktivita Evropské komise v oblasti 
harmonizace záležitostí legální migrace s úspěchem.17

Odůvodnění směrnice je spjato především s důrazem na 
konkurenceschopnou a dynamickou ekonomiku založenou 
na znalostech, na čemž se shodla Evropská rada.18 Problémy, 
na které Evropská komise návrhem systému modrých karet 
reaguje, jsou především výrazně nižší úspěšnost získávání 
a udržení vysoce kvalifikovaných zahraničních pracov‑
níků oproti dalším zemím OECD, stárnoucí populace a dále 
strukturální problémy ekonomik členských států, v nichž 
se konkrétním sektorům nedostává kvalifikovaných pra‑
covníků.19 Zavedení systému modrých karet by mělo získá‑
vání potřebných pracovníků zjednodušit. Důležitým aspek‑
tem je i význam nástrojů legální migrace v rámci zvládání 
migrace jako celku.20

4. 1. 2 Obsah směrnice o modré kartě
Cílem směrnice je vytvoření celounijního systému 

modré karty. Modrá karta představuje standardizovaný do‑
kument, jenž může být udělen na dobu jednoho až čtyř let 
vysoce kvalifikovaným státním příslušníkům zemí, které 
nejsou členy EU. Tito lidé v EU chtějí vykonávat zaměstnání 
vyžadující vysokou kvalifikaci a musejí splňovat podmínky 
vymezené ve směrnici.21 Z hlediska práv pro držitele modrá 
karta kombinuje povolení k pobytu a pracovní povolení.22 
Ve směrnici vymezená práva se vztahují i na rodinné pří‑
slušníky držitele modré karty.23 Důležitými podmínkami 
pro udělení modré karty je platná pracovní smlouva se 

Vysoce kvalifikovaný pracovník
Samotný termín přímo ve směrnici definován 
není. Souhrnným způsobem jej však lze popsat 
jako pracovníka vykonávajícího placené 
zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. 
Zásadní podmínkou je vyšší odborná kvalifi‑
kace, kterou se rozumí nejméně tříleté ukon‑
čené postsekundární studium. Státy se mohou 
rozhodnout, že alternativně budou uznávat 
i odbornou praxi (viz 4. 1. 2). Důležitá je i od‑
povídající způsobilost vzhledem ke konkrétní 
vykonávané profesi.51
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mzdou odpovídající minimálně 1,5 násobku průměrné 
mzdy v daném členském státě,24 stejně tak vysokoškolská 
kvalifikace či, pokud se tak rozhodne členský stát, i vyšší 
odborná kvalifikace v podobě pěti let odborné praxe sou‑
visející s povoláním.25 Směrnice se vzhledem k výjimce 
z práva EU nevztahuje na Spojené království, Irsko a Dán‑
sko. V rámci směrnice byla Komise pověřena předložit po 
třech letech od implementace zprávu o jejím uplatňování 
s důrazem na články 3, 5 a 18, čímž byly do budoucna vyme‑
zeny sporné body.26

4. 1. 3 Zpráva Evropské komise

Zpráva Evropské komise poukázala na rozdílné fun‑
gování a využívání modrých karet napříč členskými státy. 
Kritizuje minimalistické aspekty směrnice ve smyslu příliš 
velké svobody pro implementaci, což bylo způsobeno po‑
třebou jednomyslného schválení dokumentu Radou. V me‑

zidobí ale vstoupila 
v platnost Lisabonská 
smlouva, která přesu‑
nula oblast migrace 
pod hlasování kvali‑
fikovanou většinou, 
a tím snížila možnost 
zablokování sporných 
návrhů v rámci Ra‑
dy.27 Radou by tedy 
díky novému způ‑
sobu hlasování mohla 
potenciálně projít 
směrnice stanovující 
striktnější pravidla.

Zmíněné rozdílné 
fungování a využí‑
vání je možné při‑
rovnat u některých 
států až k ignorování 
systému modrých 
karet, který byl sice 
do právních řádů pro 
forma implemento‑
ván, ale v praxi téměř 
nevyužíván, což do‑
kumentuje přiložená 
tabulka. Zásadní pro 
úspěšné fungování 
modrých karet v jed‑
notlivých zemích byl 

samotný přístup členského státu, například v Nizozemsku 
je paralelní národní systém daleko více propagovaný i vyu‑
žívaný. Relativní nevýhodou systému modrých karet je pře‑
devším administrativní zátěž a s tím spojené dlouhé lhůty 
k vyřízení či málo flexibilní mzdové kritérium pro různé 
skupiny pracovníků (např. absolventů). Německo oproti 
tomu přistoupilo k systému velmi pozitivně a zařadilo jej do 
své strategie pro získávání potřebných a vhodných pracov‑
níků.28 Pro detailní pochopení rozdílných přístupů k imple‑
mentaci směrnice napříč Unií lze doporučit zprávu Komise 
a sborník ze sekce Doporučené a rozšiřující zdroje.

4.2 Návrh revize
4. 2. 1 Nová směrnice

Z důvodu nedostatečného fungování dosavadního sys‑
tému se Evropská komise rozhodla vydat v roce 2016 návrh 
na zrušení původního dokumentu a jeho nahrazení novou 
směrnicí. Primárním cílem návrhu je odstranění nedo‑
statků předchozí směrnice a rozšíření působnosti i na osoby 
pod mezinárodní ochranou a rodinné příslušníky občanů 
EU ze zemí, které nejsou členy EU. Na obecnější rovině byla 
snížena kritéria pro přijímání žádostí, bylo zjednodušeno 
řízení, šířeji vymezena práva držitelů modré karty a usnad‑
něna mobilita v rámci EU. To by mělo do EU přilákat více 
pracovníků s vysoce odbornými dovednostmi.29

4. 2. 2 Navrhované změny v systému modrých karet

Z hlediska konkrétních změn je nejvíce vidět samotný 
rozdíl v názvu směrnice z vysoce kvalifikovaný pracovník na 
pracovník s vysoce odbornými dovednostmi, což je spojeno přede‑
vším s novou povinností členských států uznávat praxi jako 
alternativní kritérium k vysokoškolskému vzdělání.30 Jak již 
bylo zmíněno v úvodu, nejvýraznější změnou je zákaz pou‑
žívání paralelních národních systémů pro pracovníky s vyso‑
kou odborností. Dále se dle návrhu Evropské komise zkracuje 
minimální doba pracovní smlouvy na 6 měsíců.31 Vyhovuje se 
tak požadavkům zaměstnavatelů, kteří obvykle nabízejí kratší 
smlouvy se zkušební dobou s možností následného prodlou‑
žení. Standardizuje se také délka platnosti modré karty na 24 
měsíců či dobu pracovní smlouvy s přidáním 3 měsíců k této 
lhůtě.32

Změnou prochází i mzdové kritérium, které se snižuje 
z minimálního 1,5 násobku průměrné mzdy na flexibilní mini‑
mum odpovídající rozmezí 1,0‒1,4 násobku průměrné mzdy. 
Tato změna umožňuje větší inkluzivnost a rozšiřuje počet 
potenciálních žadatelů.33 Stanovení konkrétního koeficientu 
v tomto rozmezí ovšem zůstává v pravomoci členských států, 
které tak mohou zohlednit konkrétní situaci na svém trhu prá‑
ce.34 Specifická hodnota 0,8 násobku průměrné mzdy je pak 
stanovena pro čerstvé absolventy a nedostatková povolání.35 
Nově se zavádí dobrovolný systém „uznaných zaměstnava‑
telů”, který by měl pro zapojené zaměstnavatele splňující směr‑

Obr. 1: Tabulka ukazující rozdílné využití modrých karet (sloupec „BC”) 
a paralelních národních systémů (sloupec „other”) napříč členskými státy.52
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nicí určené podmínky zjednodušit adminstrativní proces.36

V revizi směrnice dochází i ke změnám v oblasti mobi‑
lity uvnitř EU, což je spojeno se zjednodušením přesunu mezi 
členskými státy pro držitele modré karty.37 Je zkrácena nutná 
doba pobytu v prvním členském státě. Vyřízení žádosti o no‑
vou modrou kartu v druhém členském státě je dále admini‑
strativně zjednodušeno díky vypuštění podmínek jako např. 
ověřování kvalifikace.38 Nově je definována také „obchodní 
činnost” jakožto důvod pro překročení hranic mezi členskými 
státy. Tím se rozumí například účast na obchodních schůzkách 
či provádění auditů.39

4.3 Sporné body
4. 3. 1 Zákaz paralelních národních systémů

Nejspornějším bodem návrhu je zákaz paralelních sys‑
témů na národní úrovni. Toto opatření má odbourat ad‑
ministrativní a byrokratickou složitost celé oblasti vysoce 

odborné legální migrace, 
a zvýšit tak atraktivnost 
EU pro potenciálně vhodné 
zájemce. Kriticky se staví 
k zákazu paralelních sys‑
témů někteří akademici po‑
važující národní systémy za 
flexibilnější a dynamičtější 
v naplňování požadavků 
pracovního trhu.40 Národní 
parlamenty kvůli přísluš‑
nému ustanovení směrnice 
(čl. 3 odst. 4) napadly pod‑

mínku souladu s principy subsidiarity a proporcionality.41 
Stejně tak Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém 
stanovisku uvádí, že v tomto bodě návrh nepodporuje.42

4. 3. 2 Změny v kritériích a působnosti

Návrh za účelem zvýšení využívání modrých karet 
a následného pozitivního efektu na evropskou ekonomiku 

rozšiřuje působnost směrnice na osoby využívající meziná‑
rodní ochrany. Žadatele o azyl a další potenciální skupiny 
však nezařazuje. Nová směrnice rovněž mění kritéria pro 
přijetí žádosti tak, aby byly modré karty přístupné pro širší 
skupinu potenciálních 
pracovníků.43 Otázky 
vyvolává nová povin‑
nost států uznat odbor‑
nou praxi jako alterna‑
tivu k vysokoškolské 
kvalifikaci. Konkrétní 
definice tohoto termínu 
je stále poněkud nejas‑
ná.44 Problematické je 
i snížení mzdového 
kritéria.45 To je však 
pro rozšíření fungování modré karty dle názoru Evropské 
komise, Evropského parlamentu i OECD potřebné. Jako 
zvláště důležité se pak jeví snížení hranice u absolventů ze 
třetích zemí studujících v EU. Unie vykazuje v tomto ohledu 
ve srovnání s ostatními zeměmi OECD špatné výsledky. 
Občany třetích zemí dokáže vůbec nejlépe nalákat ke stu‑
diu, ale již je nezvládá udržet.46

4. 3. 3 Mobilita uvnitř Unie

Problematické mohou být i změny v oblasti mobility, 
které jsou kromě již zmíněné obchodní činnosti spojeny 
například se zjednodušením získání modré karty v jiném 
členské státě díky kratší minimální době strávené ve státě 
prvním. Doba se mění z 18 měsíců na 12.47 Otázka volného 
pohybu občanů třetích zemí po Evropské unii může být 
pro některé členské státy citlivá. Z pohledu Evropské ko‑
mise však vyšší mobilita uvnitř Unie umožňuje lepší re‑
akci na požadavky zaměstnavatelů a celkové vyrovnávání 
nedostatků dovedností mezi jednotlivými státy. Členské 
státy si stále zachovávají určité pravomoci, jako například 
stanovení limitu vstupů státních příslušníků třetích zemí 
na jejich území.48

5 SHRNUTÍ

Návrh Směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadují
cího vysoce odborné dovednosti nahrazuje Směrnici 2009/50/
EC. Návrh se týká legální pracovní migrace, přičemž revi‑
duje specifický nástroj EU ‒ modré karty ‒ jakožto speciální 
dokument pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích 
zemí. Daný systém má za cíl zvýšit atraktivnost a konkuren‑
ceschopnost Evropské unie v kontextu dosud špatných vý‑
sledků v oblasti získávání pracovníků s vysoce odbornými 

dovednostmi oproti jiným státům OECD. Původní směrnice 
byla ve členských státech přijata spíše rezervovaně a stále 
byly ve většině států více využívány paralelní národní sys‑
témy. Evropská komise ve své zprávě identifikovala potřebu 
revize systému. Navrhovaná nová směrnice za účelem zlep‑
šení fungování systému modrých karet mimo jiné zakazuje 
paralelní systémy na národní úrovni, snižuje kritéria po‑
třebná pro přidělení modré karty a zjednodušuje mobilitu 
držitelů napříč členskými státy.

Zásada subsidiarity 
chrání pravomoci člen‑
ských států v oblastech, 
a) které nejsou výlučně 
v pravomoci Evropské unie; 
b) které jsou dosažitelné na 
úrovni členských států; c) 
a jejichž cílů nelze dosáh‑
nout lépe na úrovni Unie.53

Zásada proporcionality 
reguluje výkon pravomocí Ev‑
ropské unie tak, aby nebyla 
nad rámec Smluv, respektive 
aby obsah a forma opatření 
byly úměrné sledovanému 
cíli definovaném Smlouva‑
mi.54
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6 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ

1. Může být modrá karta v současné/navrhované podobě efektivním nástrojem pro přilákání pracovníků s vysokou 
odborností ze třetích zemí na evropský trh?

2. Měla by být rozšířena působnost směrnice a zmírněna kritéria pro udělení modré karty?

3. Mají být zakázány paralelní systémy pro pracovníky s vysokou odborností na státní úrovni?

4. Jak moc omezující by měla být jednotlivá kritéria směrnice pro členské státy?

7 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
Odkaz směřuje na navrhovaný dokument, o němž se bude jednat. Předchází mu Důvodová zpráva detailně objasňující ná‑

vrh nové směrnice z roku 2016: https://eur ‑lex.europa.eu/legal ‑content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0378

V současnosti platná směrnice o modré kartě z roku 2009: https://eur ‑lex.europa.eu/legal ‑content/EN/TXT/?uri=ce‑
lex:32009L0050

Background pro Evropský parlament, který komplexně shrnuje problematiku revize směrnice o modré kartě: http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf

Zpráva Evropské komise o stavu implementace původní směrnice: https://eur ‑lex.europa.eu/legal ‑content/CS/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52014DC0287 & from=GA

Akademický sborník s několika případovými studiemi rozebírající problémy a implementaci původní směrnice: https://
www.semanticscholar.org/paper/The ‑Blue ‑Card ‑Directive.‑Central ‑Themes%2C ‑Problem ‑in ‑Gr%C3%BCtters ‑Strik/c77a‑
85641476320d9a4d282930f3d07aee089111

Portál pro komunikaci národních parlamentů a Evropské komise IPEX, kde je možné najít stanoviska národních parla‑
mentů k návrhu revize směrnice s důrazem na princip subsidiarity: http://www.ipex.eu/IPEXL ‑WEB/dossier/document/
COM20160378.do#dossier ‑COD20160176

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0287&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0287&from=GA
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Blue-Card-Directive.-Central-Themes%2C-Problem-in-Gr%C3%BCtters-Strik/c77a85641476320d9a4d282930f3d07aee089111
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Blue-Card-Directive.-Central-Themes%2C-Problem-in-Gr%C3%BCtters-Strik/c77a85641476320d9a4d282930f3d07aee089111
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Blue-Card-Directive.-Central-Themes%2C-Problem-in-Gr%C3%BCtters-Strik/c77a85641476320d9a4d282930f3d07aee089111
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160378.do#dossier-COD20160176
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160378.do#dossier-COD20160176
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