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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД НА РАБОТНА ГРУПА „МИГРАЦИЯ“ 

Петък, 21 януари 2022 г. 

 

1. Откриване от председателя 

Председателят г-н Димитриос КЕРИДИС (Национални парламенти, EL) приветства участниците в 
3-ото заседание на работната група, което се провежда в хибриден формат. Той обяви 
излъчването по интернет на заседанията на работните групи и възможността за организиране 
на заседание в края на февруари.    

Председателят също така отбеляза, че не са получени коментари по проекта на обобщен 
протокол от заседанието, проведено на 17 декември, и поради това заключи, че този обобщен 
протокол е одобрен от работната група и скоро ще бъде на разположение, на всички езици, на 
многоезичната цифрова платформа.  

Председателят подчерта актуалното състояние на европейските граждански панели, като 
обясни, че третата сесия на панел 4 е отложена за 11—13 февруари поради санитарния 
контекст и свързаните с това мерки, заради което на този етап група 4 няма препоръки. Той 
припомни на участниците препоръките на Европейските граждански панели 2 и 3, както и 
препоръките на няколко национални граждански панела, които бяха на разположение на 
платформата. .  

Той припомни дебатите, проведени по време на предишни заседания, които бяха 
организирани около три теми: законна миграция, нередовна миграция и убежище. Един член 
поиска субтитрите по първата тема да бъдат адаптирани с по-неутрален език (например 
„контролирана миграция“ да се замени със „законна миграция“ и „споделяне на тежестта“ да 
се замени със „справедливо разпределение“). След това председателят помоли сенатора 
Алфиери и депутата Джоузеф Елис да предоставят информация по някои от тези теми.  

Сенаторът Алфиери, следващият председател, направи представяне на предложения от 
Комисията Нов пакт за миграцията и убежището и на всяко от законодателните предложения, 
като подчерта необходимостта от намиране на точния баланс между отговорност и 
солидарност. Депутатът Джоузеф Елис се съсредоточи върху законната миграция, като 
подчерта настоящите и бъдещите демографски нужди на ЕС и изтъкна недостига на работна 
ръка, при положение че в други региони населението се увеличава, което води до по-голям 
миграционен натиск към ЕС в бъдеще. Той заяви, че ЕС трябва да по някакъв начин 
“внимателно да се вгледа в себе си“, за да реши дали политиките вършат работа. 

След това председателят прикани членовете на Европейския парламент да очертаят актуалното 
състояние на дискусията по тези въпроси. Няколко членове посочиха, че ще се координират 
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помежду си, преди да представят актуалното състояние на следващото заседание на работната 
група.   
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2. Доклад на гражданите от европейския граждански панел 4 и от националните панели и 
прояви относно актуалното състояние на техните дискусии, свързани с миграцията 

Председателят представи работата на европейските граждански панели, като подчерта, че на 
този етап панел 4 работи по насоки, които представляват първата стъпка към изготвянето на 
препоръки. Той съобщи, че препоръките на панел 4 ще бъдат на разположение през февруари 
след заседанието на групата в Маастрихт (11—13 февруари).  

Гражданите от европейския граждански панел 4 и националните панели представиха 
актуалното състояние на своите дискусии, свързани с миграцията: 

- няколко граждани подчертаха необходимостта от зачитане на правата на човека и 
човешкото достойнство, когато става дума за миграцията, и заявиха, че считат, че 
миграцията е необходима за ЕС и може да бъде положителна; 

- те подчертаха, че са необходими общи правила; 
- гражданите разкритикуваха положението в бежанските лагери; 
- няколко от тях също така споделиха загрижеността си от използването на мигрантите 

като политически инструмент;  
- те подчертаха необходимостта от осигуряване на безопасни и законни пътища към ЕС; 
- гражданите отбелязаха също така значението на солидарността между държавите 

членки, като се взема предвид капацитетът на държавите; 
- беше подчертана и необходимостта от справяне с контрабандата на хора, свързана с 

необходимостта от повече законни пътища за миграция; 
- те също така посочиха, че е важно да се осигури по-бърза и по-лесна интеграция, така 

че мигрантите да могат да допринасят за обществото със своите умения; 
- беше изтъкната и необходимостта от предотвратяване на изтичането на мозъци в 

рамките на ЕС и по отношение на трети държави; 
- беше изразено и опасение, свързващо нередовната миграция с конкретно 

неотдавнашно нападение.  

След това председателят откри дискусията. В последвалите оживени обсъждания бяха 
повдигнати следните въпроси: 

- Беше изразен скептицизъм към Новия пакт, за който се счита, че е твърде съсредоточен 
върху връщанията, а не върху интеграцията. Беше посочено и че е предизвикателство 
да бъдат обединени различаващите се позиции на държавите членки и да се гласува с 
единодушие.  

- Един член постави въпроса за несъответствието между положително настроения 
спрямо миграцията подход, възприет в панела, и становищата от платформата, в които 
се подкрепят призиви срещу имиграцията от държави извън ЕС. Този член направи 
твърдението, че подборът на гражданите от Kantar не е на случаен принцип и че от 27-

те граждани на първото пленарно заседание, няколко са имали някаква връзка с ЕС.  
- Гражданите категорично отхвърлиха това твърдение, като описаха, че са били избрани 

на случаен принцип, и подчертаха, че нямат предварително съществувала връзка с ЕС. 
Представител на националните панели и прояви обясни, че 27-те национални 
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представители на гражданите, които са били единствените, участвали в първото 
пленарно заседание през юни, са били избрани по различен начин от произволно 
избраните граждани в панелите и двата случая не могат да бъдат сравнявани.  

- Беше подчертана ролята на регионалните и местните участници, както и практическият 
опит на различните региони, които работят заедно и обменят най-добри практики.  
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3. Представяне от председателя относно текущия обмен на информация за многоезичната 
цифрова платформа 

Председателят представи констатациите от платформата. Той прикани всички да продължат да 
популяризират платформата. По време на дебатите:  

- Един член изрази мнение, че в доклада на платформата има пристрастие, като той 
изглежда започва с отрицателните в значителна степен мнения по отношение на 
миграцията, докато има също така други гласове. Друг член подкрепи критиките към 
доклада, и по-специално факта, че броят на най-подкрепяните предложения не е бил 
включен в резюмето и че на Изпълнителния съвет е бил предоставен пълен списък.  

- Беше подчертано, че миграцията не следва да води до изтичане на мозъци от трети 
държави и не следва да възпрепятства тяхното развитие.  

- Беше подчертана необходимостта от подкрепа за основан на правата на човека подход 
към миграцията, базиран на ценностите на ЕС – а не на религиозните ценности, както и 
необходимостта от защита на ролята на НПО.  

Що се отнася до следващото заседание на работната група, един член от гражданския панел 
подчерта колко е важно да се получава обратна връзка от работната група относно 
препоръките на гражданите.  

4. Закриване от председателя 

Председателят приветства оживените обсъждания и настоятелно призова гражданите от панел 
4 да излязат с конкретни препоръки. Той заключи, че макар да няма политика без несъгласия, в 
крайна сметка трябва да се постигне консенсус.  
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Приложение: списък на членовете 

г-н Кармело АБЕЛА Съвет 

г-н Арнолдас АБРАМАВИЧЮС Съвет 

г-н Алесандро АЛФИЕРИ Национални парламенти 

г-жа Абир АЛ-САХЛАНИ Европейски парламент 

г-н Константинос АНДРЕАДАКИС Европейски граждански панели 

г-н Марк АНЖЕЛ Европейски парламент 

г-н Малик АЗМАНИ Европейски парламент 

г-н Пернандо БАРЕНА АРСА Европейски парламент 

г-н Гунар БЕК Европейски парламент 

г-н Магнус   БЕРНТСОН Местен/регионален представител 

г-жа Марьолийн  БУЛК 
Европейски икономически и 

социален комитет 

г-н Ярослав  БЖОХ Национални парламенти 

г-н Луис  КАПУЛАШ САНТУШ Национални парламенти 

г-жа Лина КАР Социални партньори 

г-жа Инес ХАКИР 
Национални граждански 

панели/събития 

г-жа Лаура Мария ЧИНКИНИ Европейски граждански панели 

г-жа Габриела СИВИКО Гражданско общество 

г-н Ангел ДЖАМБАЗКИ Европейски парламент 

г-жа Каролине ЕДЩАДЛЕР Съвет 

г-жа Юлия АЙХБЕРГЕР Европейски граждански панели 

г-н Джоузеф  ЕЛИС Национални парламенти 

г-н Харис  ГЕОРГИАДЕС Национални парламенти 

г-н Васил ГЕОРГИЕВ Съвет 

г-жа Елси ГИСЛЕГОР 
Национални граждански 

панели/събития 

г-жа Сунчана ГЛАВАК Европейски парламент 

г-н Людовит  ГОГА Национални парламенти 

г-жа Хафида ГЕЛАТИ Европейски граждански панели 

г-жа Габриела ХЕГЕНБЕРГ Европейски граждански панели 

г-жа Илва ЙОХАНСОН Европейска комисия 

г-н Димитрис  КЕРИДИС Национални парламенти 

г-н Йерун ЛЕНАРС Европейски парламент 

г-н Цес   ЛОГЕН Местен/регионален представител 

г-жа Удеки  ЛОНЕ Национални парламенти 

г-н Арминас  ЛИДЕКА Национални парламенти 

г-жа Аурора МЕСИА ЕРАСКИН Съвет 

г-жа  Аугуста  МОНТАРУЛИ Национални парламенти 
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г-жа Натали  ОБЕРВАЙС Национални парламенти 

г-н Оскар  ЙОКРЬОШ Съвет 

г-н Филип ОЛИВИЕ Европейски парламент 

г-н Лауренциу  ПЛОШЕАНУ 

Европейски икономически и 
социален комитет 

г-жа Йоми РЕНСТРЬОМ Комитет на регионите 

г-жа Десислава СИМЕОНОВА Европейски граждански панели 

г-н Анджей СКИБА 
Национални граждански 

панели/събития 

г-жа Сара СКИТЕДАЛ Европейски парламент 

г-н Жорди СОЛЕ Европейски парламент 

г-жа Петра  ЩЕГЕР Национални парламенти 

г-н Туомас Хеики СУИХКОНЕН Европейски граждански панели 

г-жа Ката ТУТО Комитет на регионите 

г-н Нилс УШАКОВС Европейски парламент 

г-н Хубрегт ВЕРХОВЕН Европейски граждански панели 

г-н Драган ВОЛАРЕВИЧ Европейски граждански панели 

г-н Красимир ЗЛАТИНОВ Европейски граждански панели 
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