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1. Az elnök megnyitója 

Dimitrios KAIRIDIS elnök (nemzeti parlamentek, Görögország) üdvözli a munkacsoport hibrid 

formában szervezett 3. ülésének résztvevőit. Bejelenti, hogy a munkacsoportok üléseit interneten 
közvetítik, valamint hogy lehetőség nyílt egy február végi ülés megszervezésére.  

Az elnök hozzáteszi, hogy a december 17-i ülés összefoglaló jegyzőkönyvének tervezetével 
kapcsolatban nem érkezett észrevétel, ezért megállapítja, hogy a munkacsoport jóváhagyta az 

összefoglaló jegyzőkönyvet, amely hamarosan minden nyelven elérhető lesz a többnyelvű digitális 
platformon.  

Az elnök felhívja a figyelmet az európai polgári vitacsoportok aktuális helyzetére, és elmagyarázza, 

hogy a 4. vitacsoport harmadik ülését az egészségügyi helyzet és a kapcsolódó intézkedések miatt 

február 11–13-ra halasztották, ezért a 4. vitacsoport ebben a szakaszban még nem rendelkezik 

ajánlásokkal. Emlékezteti a résztvevőket, hogy a 2. és 3. európai polgári vitacsoport ajánlásai, 
valamint számos nemzeti polgári vitacsoport ajánlásai is elérhetők a platformon. .  

Emlékeztet a korábbi ülések vitáira, amelyek három téma köré szerveződtek: legális migráció, 
irreguláris migráció és menedékjog. A csoport egyik tagja kéri, hogy az első témakört illetően a 
feliratokat fogalmazzák át semlegesebb nyelvezetben (például „ellenőrzött migráció” helyett legyen 

„rendezett migráció”, „tehermegosztás” helyett „igazságos elosztás”). Az elnök ezután felkéri Alfieri 

szenátort és Joseph Ellis képviselőt, hogy adjanak tájékoztatást néhány érintett témáról.  

Alfieri szenátor – a soron következő elnök – ismerteti a Bizottság által javasolt új migrációs és 

menekültügyi paktumot és az egyes jogalkotási javaslatokat, hangsúlyozva, hogy meg kell találni a 

megfelelő egyensúlyt a felelősség és a szolidaritás között. Joseph Ellis képviselő a legális migrációra 

összpontosítva hangsúlyozza az EU jelenlegi és jövőbeli demográfiai szükségleteit, kiemelve a 
munkaerőhiányt, miközben más régiókban a népesség növekszik, és ez a jövőben nagyobb migrációs 
nyomást eredményez az EU irányában. Úgy véli, hogy az EU-ban némi „lelkiismeretvizsgálatra” lenne 

szükség annak megállapításához, hogy a politikák működnek-e. 

Az elnök ezután felkéri az Európai Parlament képviselőit, hogy ismertessék az e kérdésekről folytatott 
vita jelenlegi állását. Többen jelzik, hogy belső egyeztetést folytatnának, mielőtt a munkacsoport 
következő ülésén ismertetnék az aktuális helyzetet.  
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2. A 4. európai polgári vitacsoport és a nemzeti vitacsoportok, illetve rendezvények szóvivői 
beszámolnak a migrációról folytatott megbeszéléseik jelenlegi állásáról 

Az elnök ismerteti az európai polgári vitacsoportok munkáját, kiemelve, hogy ebben a szakaszban a 4. 

vitacsoport az ajánlások felé vezető első lépést jelentő iránymutatásokon. dolgozik. Közli, hogy a 4. 
vitacsoport ajánlásai februárban, a vitacssoport maastrichti ülése (február 11–13.) után állnak majd 

rendelkezésre.  

Az európai polgári vitacsoportok és a nemzeti polgári vitacsoportok szóvivői beszámolnak a 
migrációról folytatott megbeszéléseik jelenlegi állásáról: 

- több polgár hangsúlyozza, hogy a migrációval kapcsolatban tiszteletben kell tartani az emberi 

jogokat és az emberi méltóságot, és úgy vélik, hogy az EU-nak szüksége van a migrációra, és 

az pozitív is lehet; 

- kiemelik, hogy közös szabályokra van szükség; 

- a polgárok kritikusan nyilatkoznak a menekülttáborokban uralkodó helyzetről; 
- többen közülük megosztják a migránsok politikai eszközként való felhasználásával 

kapcsolatos aggodalmaikat is;  

- kiemelik, hogy biztonságos és legális útvonalakat kell biztosítani az EU felé; 

- a polgárok felhívják a figyelmet a tagállamok közötti szolidaritás fontosságára is, tekintetbe 

véve az országok kapacitásait; 

- kiemelik az embercsempészet elleni küzdelem szükségességét is, azzal, hogy több legális 

útvonalra van szükség; 

- megemlítik ezenfelül, hogy fontos a gyorsabb és könnyebb integráció biztosítása annak 

érdekében, hogy a migránsok képességeikkel hozzájárulhassanak a társadalom 

működéséhez; 
- rámutatnak arra is, hogy elejét kell venni az EU-n belüli és a harmadik országokkal 

kapcsolatos agyelszívásnak; 

- aggodalomra ad okot számukra az is, hogy az illegális migrációt összefüggésbe hozzák egy 

konkrét, nemrégiben történt támadással.  

Az elnök szót ad. A következő élénk vita során a következő kérdések merülnek fel: 

- Szkepticizmus az új paktummal szemben, mivel egyes vélemények szerint az túlságosan a 

visszaküldésekre és nem az integrációra összpontosít. Felmerül a tagállamok eltérő 
álláspontjainak összehangolásával és az egyhangú szavazással kapcsolatos kihívás is.  

- A csoport egyik tagja megemlíti a vitacsoport migrációbarát megközelítése és a platformon 

megfogalmazott vélemények közötti ellentmondást, lévén hogy az utóbbin az EU-n kívüli 

országokból érkező bevándorlás elleni felhívásokat támogatják. Felveti, hogy a Kantar nem 
véletlenszerűen választotta ki a polgárokat, és hogy az első plenáris ülésen részt vevő 27 
polgár közül többnek volt bizonyos kötődése az EU-hoz.  

- A polgárok hevesen cáfolják ezt az állítást, mondván, hogy véletlenszerűen választották ki 
őket, és hangsúlyozva, hogy korábban semmilyen kapcsolatuk nem volt az EU-val. A nemzeti 

vitacsoportok és rendezvények képviselője kifejti, hogy a 27 nemzeti polgári képviselőt, akik 
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egyedüliként vettek részt a júniusi első plenáris ülésen, más módon választották ki, mint a 
panelek véletlenszerűen kiválasztott polgárait, és a kettőt nem lehet összehasonlítani.  

- Felhívják a figyelmet a regionális és helyi szereplők szerepére, valamint a különböző régiók 
együttműködésének és a legjobb gyakorlatok cseréjének gyakorlati tapasztalataira.  
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3. Az elnök áttekintést ad a többnyelvű digitális platformról folyó eszmecserékről 

Az elnök ismerteti a platformmal kapcsolatos megállapításokat. Mindenkit felkér a platform további 

népszerűsítésére. A vita során:  

- Az egyik csoporttag úgy véli, hogy a platform beszámolója elfogult, mivel úgy tűnik, hogy a 
migrációval kapcsolatban meglehetősen negatív hozzászólásokkal kezdődik, miközben 
ugyanúgy jelen vannak más hangok is. Egy másik képviselő támogatja a jelentéssel 
kapcsolatos kritikát, különösen azt, hogy a leginkább támogatott javaslatok száma nem 

szerepel az összefoglalóban, és hogy a teljes listát megosztották a vezető testülettel.  
- Hangsúlyozzák, hogy a migráció nem vezethet harmadik országokból történő agyelszíváshoz, 

és nem akadályozhatja azok fejlődését.  
- Hangsúlyozzák, hogy a migrációval kapcsolatban támogatni kell az emberi jogokon alapuló 

megközelítést, amely az uniós értékeken – és nem vallási értékeken – alapul, valamint hogy 

meg kell védeni a nem kormányzati szervezetek szerepét.  

A munkacsoport következő ülését illetően a polgári vitacsoport egyik tagja hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a munkacsoporttól visszajelzést kapjanak a polgárok ajánlásaival kapcsolatban.  

4. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök üdvözli az élénk vitákat, és sürgeti a 4. vitacsoport tagjait, hogy álljanak elő konkrét 
ajánlásokkal. Az elnök azzal zárja, hogy bár politika nincs nézeteltérések nélkül, végül konszenzusra 

kell jutni.  
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Melléklet: a tagok névsora 

Carmelo ABELA Tanács 

Arnoldas ABRAMAVICIUS Tanács 

Alessandro ALFIERI Nemzeti parlamentek 

Abir AL-SAHLANI Európai Parlament 

Konstantinos ANDREADAKIS Európai polgári vitacsoportok 

Marc ANGEL Európai Parlament 

Malik AZMANI Európai Parlament 

Pernando BARRENA ARZA Európai Parlament 

Gunnar BECK Európai Parlament 

Magnus   BERNTSSON Helyi/regionális képviselő 

Marjolijn  BULK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Jaroslav  BŽOCH Nemzeti parlamentek 

Luís  CAPOULAS SANTOS Nemzeti parlamentek 

Liina CARR Szociális partnerek 

Iness CHAKIR 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Laura Maria CINQUINI Európai polgári vitacsoportok 

Gabriella CÍVICO Civil társadalom 

Angel DZHAMBAZKI Európai Parlament 

Karoline EDTSTADLER Tanács 

Julia EICHBERGER Európai polgári vitacsoportok 

Joseph  ELLIS Nemzeti parlamentek 

Harris  GEORGIADES Nemzeti parlamentek 

Vasil GEORGIEV Tanács 

Elsie GISSLEGÅRD 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Sunčana GLAVAK Európai Parlament 

Ľudovít  GOGA Nemzeti parlamentek 

Hafida GUELLATI Európai polgári vitacsoportok 

Gabriela HEGENBERG Európai polgári vitacsoportok 

Ylva JOHANSSON Európai Bizottság 

Dimitris  KAIRIDIS Nemzeti parlamentek 

Jeroen LENAERS Európai Parlament 

Cees   LOGGEN Helyi/regionális képviselő 

Oudekki  LOONE Nemzeti parlamentek 

Arminas  LYDEKA Nemzeti parlamentek 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Tanács 

Augusta  MONTARULI Nemzeti parlamentek 

Nathalie  OBERWEIS Nemzeti parlamentek 
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Oszkár  ÖKRÖS Tanács 

Philippe OLIVIER Európai Parlament 

Laurentiu  PLOSCEANU Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Yoomi RENSTRÖM Régiók Bizottsága 

Desislava SIMEONOVA Európai polgári vitacsoportok 

Andrzej SKIBA 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Sara SKYTTEDAL Európai Parlament 

Jordi SOLÉ Európai Parlament 

Petra  STEGER Nemzeti parlamentek 

Tuomas Heikki SUIHKONEN Európai polgári vitacsoportok 

Kata TUTTO Régiók Bizottsága 

Nils USAKOVS Európai Parlament 

Hubregt VERHOEVEN Európai polgári vitacsoportok 

Dragan VOLAREVIĆ Európai polgári vitacsoportok 

Krasimir ZLATINOV Európai polgári vitacsoportok 
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