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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Миграция“, председателствана от г-н Димитрис Кайридис, национален парламент 
(Гърция) 

22 октомври 2021 г., петък, от 11.00 ч. до 13.00 ч. 

1. Встъпителни бележки на председателя 

Това беше първото заседание на Работна група „Миграция“. Заседанието се проведе в хибриден 
формат. Председателят, г-н Димитрис Кайридис, приветства членовете заедно с г-н Алесандро 
Алфиери (национални парламенти/Италия), който ще поеме председателството на тази работна 
група от 1 януари 2022 г. 

Председателят обясни, че неговата роля ще бъде да улесни дискусията, за да се гарантира, че всички 
гласове и всички организации са чути, и очерта очакванията си работната група да намери 
компромис между често различаващи се позиции. 

Председателят подчерта, че основата за обсъжданията в работната група ще бъде това, което 
гражданите имат да споделят.  

2. Обсъждане 

Председателят помоли представителите на гражданите да представят актуалното състояние на 
обсъжданията в Панел 4 (ЕС в света/миграция) във връзка с миграцията.  

По време на обсъждането един от гражданите от европейските граждански панели обясни как 
участниците в панела са очертали въпросите, свързани с миграцията, и са обсъдили тези различни 
въпроси. Той разясни, че гражданите са избрали въпросите, които считат за най-важни, и изрази 
надежда, че тези въпроси ще бъдат в центъра на дебатите на работната група.  

По време на обсъждането членовете на работната група изразиха различни становища, което доведе 
до широк дебат.  

По-специално бяха повдигнати следните въпроси: 

- фактът, че миграцията и сигурността се обсъждат в различни работни групи, беше оценен 
положително от някои, докато други също така заявиха, че тези теми трябва да бъдат 
обсъдени заедно; 

- няколко членове посочиха необходимостта от спиране на нередовната миграция и защита на 
външните граници на ЕС; 

- няколко участници посочиха важността на трудовата миграция и защитата на работниците 
мигранти; 

- няколко членове също така споменаха необходимостта от създаване на повече законни 
пътища за миграция; включително за трудова миграция.  

- някои членове подчертаха значението на интеграцията на мигрантите; 
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- няколко участници посочиха необходимостта от преразглеждане на общата политика на ЕС в 
областта на миграцията и убежището и от по-нататъшно укрепване на солидарността между 
държавите членки; 

- беше обсъдена и необходимостта от разглеждане на миграцията в контекста на последиците 
от изменението на климата; 

- няколко участници посочиха връзката между миграцията и демографията; 

- няколко делегати обсъдиха и миграцията в геополитическия контекст и начина, по който 
трети държави използват миграцията като инструмент; 

- някои членове посочиха необходимостта от подпомагане на държавите на произход с цел 
справяне с първопричините за миграцията; 

- беше подчертана и човешката перспектива на миграцията, включително зачитането на 
правата на човека; 

- няколко членове обърнаха внимание също така на необходимостта да се намери точният 
баланс между различните гледни точки, за да се намерят начини за регулиране на 
миграцията. 

 
По отношение на процеса няколко членове на работната група подчертаха, че за тях целта е да се 
чуят идеите и размислите на гражданите и очакват да продължат обсъжданията заедно.   

3. Заключителни бележки на председателя 

След размяната на мнения председателят заключи, че са изразени силни мнения, и припомни 
основната цел на работната група, която е да обсъди идеите на гражданите. 

Впоследствие председателят предложи повдигнатите по време на дискусията въпроси да се разделят 
на три подраздела: 

1. законна миграция (хармонизиране на националните политики по отношение на политиките 
за контролирана миграция и интеграция); 

2. нередовна миграция и защита на границите; 
3. политика в областта на убежището, закрила на бежанците и споделяне на тежестта между 

държавите – членки на ЕС. 

Председателят посочи, че в края на ноември може да се проведе онлайн заседание на работната 
група по въпросите на миграцията, за което ще е необходимо съгласието на съпредседателите на 
Изпълнителния съвет и на всички организации, участващи в работната група в съответствие с 
мандата.   

Председателят припомни също така, че преди следващото заседание на работната група 

европейските граждански панели ще определят измежду представителите на европейските 

граждански панели в рамките на работната група говорителя на работната група, който ще 

представлява работната група, заедно с председателя, в пленарна зала. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на членовете на Работна група „Миграция“ 
 

 
Председател: Димитрис Кайридис, национален парламент 

 

г-н Кармело АБЕЛА Съвет 

г-н Арнолдас АБРАМАВИЧИУС Съвет 

г-н Алесандро АЛФИЕРИ Национални парламенти 
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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 Улиана БОГДАНСКА Съвет 

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-н Ангел ДЖАМБАЗКИ Европейски парламент 

г-жа Каролине ЕДЩАДЛЕР Съвет 

г-жа Юлиа АЙХБЕРГЕР  Европейски граждански панели 

г-н Йозеф  ЕЛИС Национални парламенти 

г-н Харис  ГЕОРГИАДЕС Национални парламенти 

г-жа Елси ГИСЛЕГАРД 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  КАЙРИДИС 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 

г-жа Натали  ОБЕРВАЙС Национални парламенти 

г-н Филип ОЛИВИЕ Европейски парламент 

г-н Лауренцио  ПЛОШЕАНУ  
Европейски икономически и социален 

комитет 

г-жа Йоми РЕНСТРОМ Комитет на регионите 

г-н Милош  РИСТОВСКИ Гражданско общество 

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 ФЕРАНДО Европейски парламент 

г-жа Петра  ЩЕГЕР Национални парламенти 

г-н Туомас Хеики СУИХКОНЕН  Европейски граждански панели 

г-н  Тамас ШИЛАГИ Съвет 

г-жа Ката ТУТО Комитет на регионите 
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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 

 


