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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 

 

1. Κήρυξη της έναρξης από τον πρόεδρο 

Ο πρόεδρος, κ. Δημήτριος ΚΑΙΡΙΔΗΣ (εθνικά κοινοβούλια, EL), καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στην 
3η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Ανακοινώνει τη 
διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας και τη δυνατότητα διοργάνωσης 
συνεδρίασης στα τέλη Φεβρουαρίου.  

Ο πρόεδρος σημειώνει επίσης ότι δεν έχουν ληφθεί παρατηρήσεις όσον αφορά το σχέδιο 
συνοπτικών πρακτικών της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και, ως εκ 
τούτου, συμπεραίνει ότι τα εν λόγω συνοπτικά πρακτικά εγκρίθηκαν από την ομάδα εργασίας και 
θα είναι σύντομα διαθέσιμα, σε όλες τις γλώσσες, στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

Ο πρόεδρος επισημαίνει την πορεία των εργασιών των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, εξηγώντας ότι 
η τρίτη συνεδρίαση της Ομάδας 4 αναβλήθηκε για τις 11-13 Φεβρουαρίου, εξαιτίας της 
υγειονομικής κατάστασης και των συναφών μέτρων, και, ως εκ τούτου, η Ομάδα 4 δεν έχει 
συστάσεις σε αυτό το στάδιο. Υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες ότι οι συστάσεις των Ομάδων 
Ευρωπαίων Πολιτών 2 και 3, καθώς και οι συστάσεις διαφόρων Εθνικών Ομάδων Πολιτών, είναι 
διαθέσιμες στην πλατφόρμα. 

Υπενθυμίζει τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες συνεδριάσεις, οι οποίες 
οργανώθηκαν γύρω από τρία θέματα: νόμιμη μετανάστευση, παράτυπη μετανάστευση και άσυλο. 
Ένα μέλος ζητεί να προσαρμοστούν οι υπότιτλοι στο πρώτο θέμα με τη χρήση πιο ουδέτερης 
γλώσσας (για παράδειγμα, η «ελεγχόμενη μετανάστευση» να αντικατασταθεί από τη φράση 
«κανονική μετανάστευση» και ο «καταμερισμός βαρών» να αντικατασταθεί από τη φράση «δίκαιη 
κατανομή»). Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ζητεί από τον γερουσιαστή Alfieri και τον βουλευτή Joseph 
Ellis να παράσχουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από αυτά τα θέματα.  

Ο γερουσιαστής Alfieri, επόμενος πρόεδρος, παρουσιάζει το προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και καθεμία από τις νομοθετικές προτάσεις, 
επιμένοντας στην ανάγκη εξεύρεσης της σωστής ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. Ο 
βουλευτής Joseph Ellis επικεντρώνεται στη νόμιμη μετανάστευση, τονίζοντας τις τρέχουσες και 
μελλοντικές δημογραφικές ανάγκες της ΕΕ και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ σε άλλες 
περιοχές ο πληθυσμός αυξάνεται, γεγονός που στο μέλλον θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
μεταναστευτική πίεση προς την ΕΕ. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ενδοσκόπηση στην ΕΕ, για 
να διαπιστωθεί κατά πόσον οι πολιτικές είναι αποτελεσματικές. 
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Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιγράψουν την 
πορεία των συζητήσεων σχετικά με τα θέματα αυτά. Αρκετά μέλη αναφέρουν ότι θα συντονιστούν 
εσωτερικά πριν από την παρουσίαση της παρούσας κατάστασης κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας.  

2. Έκθεση εκπροσώπων της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 4 και εκπροσώπων εθνικών ομάδων 
και εκδηλώσεων σχετικά με την πορεία των συζητήσεών τους για τη μετανάστευση 

Ο πρόεδρος παρουσιάζει το έργο των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, τονίζοντας ότι, στο παρόν 
στάδιο, η ομάδα 4 έχει εργαστεί πάνω σε προσανατολισμούς, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο βήμα 
προς την κατεύθυνση της διατύπωσης συστάσεων. Ενημερώνει ότι οι συστάσεις της ομάδας 4 θα 
είναι διαθέσιμες τον Φεβρουάριο μετά τη συνεδρίαση της ομάδας στο Μάαστριχτ (11-13 

Φεβρουαρίου).  

Εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και εκπρόσωποι εθνικών ομάδων πολιτών και 
εκδηλώσεων παρουσιάζουν την πορεία των συζητήσεών τους για τη μετανάστευση: 

- ορισμένοι πολίτες υπογραμμίζουν την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όσον αφορά τη μετανάστευση και θεωρούν ότι η 
μετανάστευση είναι απαραίτητη για την ΕΕ και μπορεί να είναι θετική· 

- τονίζουν ότι απαιτούνται κοινοί κανόνες· 
- οι πολίτες επικρίνουν την κατάσταση στους καταυλισμούς προσφύγων· 
- ορισμένοι εξ αυτών μοιράζονται επίσης τις ανησυχίες τους για την πολιτική εργαλειοποίηση 

των μεταναστών·  
- τονίζουν την ανάγκη πρόβλεψης ασφαλών και νόμιμων οδών προς την ΕΕ· 
- οι πολίτες σημειώνουν επίσης τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 

λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των χωρών· 
- τονίζεται επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, η οποία 

συνδέεται με την ανάγκη για περισσότερες νόμιμες οδούς· 
- αναφέρουν επίσης τη σημασία της εξασφάλισης ταχύτερης και ευκολότερης ένταξης, ώστε 

οι μετανάστες να μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία με τις δεξιότητές τους· 
- επισημαίνεται επίσης η ανάγκη πρόληψης της διαρροής εγκεφάλων εντός της ΕΕ και σε 

σχέση με τρίτες χώρες· 
- εκφράζεται επίσης ανησυχία σχετικά με τη σύνδεση της παράτυπης μετανάστευσης με μια 

συγκεκριμένη πρόσφατη επίθεση.  

Στη συνέχεια, λαμβάνει τον λόγο ο πρόεδρος. Κατά τη ζωηρή συζήτηση που ακολουθεί, εγείρονται 
τα ακόλουθα σημεία: 

- Εκφράζεται σκεπτικισμός απέναντι στο Νέο Σύμφωνο, το οποίο θεωρείται υπερβολικά 
εστιασμένο στις επιστροφές και όχι στην ένταξη. Τίθεται επίσης η πρόκληση της συνένωσης 
των διαφορετικών θέσεων των κρατών μελών και της ψηφοφορίας με ομοφωνία.  

- Ένα μέλος διερωτάται για την απόκλιση μεταξύ της φιλικής προς τη μετανάστευση 
προσέγγισης που υιοθετεί η ομάδα και των απόψεων που εκφράζονται στην πλατφόρμα, 
όπου υποστηρίζονται ευρέως οι απόψεις κατά της μετανάστευσης που προέρχεται εκτός της 
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ΕΕ. Το μέλος διατείνεται ότι η επιλογή των πολιτών από το Kantar δεν είναι τυχαία και ότι 
από τους 27 πολίτες κατά την πρώτη σύνοδο ολομέλειας, ορισμένοι είχαν κάποια σχέση με 
την ΕΕ.  

- Οι πολίτες αντικρούουν σθεναρά αυτόν τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι επελέγησαν τυχαία 
και τονίζοντας ότι δεν είχαν προηγουμένως καμία σχέση με την ΕΕ. Ένας εκπρόσωπος των 
εθνικών ομάδων και εκδηλώσεων εξηγεί ότι οι 27 εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων 
πολιτών, οι οποίοι ήταν οι μόνοι που συμμετείχαν στην πρώτη ολομέλεια τον Ιούνιο, έχουν 
επιλεγεί με διαφορετικό τρόπο από τους τυχαία επιλεγμένους πολίτες στις ομάδες και δεν 
μπορούν να συγκριθούν.  

- Υπογραμμίζεται ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και οι πρακτικές 
εμπειρίες των διαφόρων περιφερειών που συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές.  

3. Παρουσίαση από τον πρόεδρο για τις τρέχουσες ανταλλαγές απόψεων στην πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα 

Ο πρόεδρος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πλατφόρμας. Καλεί όλους να προωθήσουν 
περαιτέρω την πλατφόρμα. Κατά τη συζήτηση:  

- Ένα μέλος θεωρεί ότι υπάρχει μεροληψία στην έκθεση της πλατφόρμας, η οποία φαίνεται 
να ξεκινά με τις μάλλον αρνητικές εισηγήσεις σε σχέση με τη μετανάστευση, ενώ υπάρχουν 
και άλλες απόψεις. Άλλο μέλος υποστηρίζει τις επικρίσεις σχετικά με την έκθεση και, 
ειδικότερα, το γεγονός ότι ο αριθμός των προτάσεων με τη μεγαλύτερη επιδοκιμασία δεν 
παρουσιάζεται στη συνοπτική παρουσίαση και ότι στην εκτελεστική επιτροπή διαβιβάστηκε 
πλήρης κατάλογος.  

- Τονίζεται ότι η μετανάστευση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διαρροή εγκεφάλων από τρίτες 
χώρες και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ανάπτυξή τους.  

- Υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης μιας προσέγγισης της μετανάστευσης με βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, επί τη βάσει των αξιών της ΕΕ και όχι των θρησκευτικών αξιών, 
καθώς και η ανάγκη προστασίας του ρόλου των ΜΚΟ.  

Όσον αφορά την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, ένα μέλος της ομάδας πολιτών 
υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης παρατηρήσεων από την ομάδα εργασίας σχετικά με τις 
συστάσεις των πολιτών.  

4. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 

Ο πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ζωηρές συζητήσεις και καλεί τους πολίτες της 
ομάδας 4 να διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις. Ο πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, 
αν και δεν υπάρχει πολιτική χωρίς διαφωνία, πρέπει τελικά να επιτευχθεί συναίνεση.  
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Παράρτημα: κατάλογος των μελών 

Ο κ.  Carmelo ABELA Συμβούλιο 

Ο κ. Arnoldas ABRAMAVICIUS Συμβούλιο 

Ο κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ.  Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Κωνσταντίνος  ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Magnus   BERNTSSON Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

Η κ. Marjolijn  BULK 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

Ο κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 
Η κ. Iness CHAKIR Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

Η κ. Laura Maria CINQUINI Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Gabriella CÍVICO Κοινωνία των πολιτών 

Ο κ. Angel DZHAMBAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κ. Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 

Η κ. Julia EICHBERGER Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Joseph  ELLIS Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Χάρης   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Vasil GEORGIEV Συμβούλιο 

Η κ. Elsie GISSLEGÅRD Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

Η κ. Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Hafida GUELLATI Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Gabriela HEGENBERG Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ο κ. Δημήτρης   ΚΑIΡΙΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Cees   LOGGEN Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

Η κ. Oudekki  LOONE Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 

Η κ.  Augusta  MONTARULI Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Nathalie  OBERWEIS Εθνικά κοινοβούλια 
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Ο κ. Oszkár  ÖKRÖS Συμβούλιο 

Ο κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Laurentiu  
PLOSCEANU 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

Η κ. Yoomi RENSTRÖM Επιτροπή των Περιφερειών 

Η κ. Desislava SIMEONOVA Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Andrzej SKIBA Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

Η κ. Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Jordi SOLÉ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κ. Petra  STEGER Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 

Ο κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Hubregt VERHOEVEN Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Dragan VOLAREVIĆ European citizens panels 

Ο κ. Krasimir ZLATINOV Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών  
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