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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για τη μετανάστευση, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Καιρίδη (εθνικό κοινοβούλιο, 
Ελλάδα) 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τη μετανάστευση. Η συνεδρίαση 
πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης Καιρίδης, καλωσορίζει τα μέλη από 
κοινού με τον κ. Alessandro Alfieri (εθνικά κοινοβούλια, Ιταλία), ο οποίος θα γίνει πρόεδρος της εν λόγω 
ομάδας εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Ο πρόεδρος εξηγεί ότι ρόλος του είναι να διευκολύνει τη συζήτηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
ακουστούν όλες οι φωνές και όλες οι συνιστώσες, και αναφέρει ότι προσδοκία του από την ομάδα 
εργασίας είναι η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ συχνά αποκλινουσών θέσεων. 

Ο πρόεδρος τονίζει ότι η βάση για τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας θα είναι οι απόψεις των πολιτών.  

2. Συζήτηση 

Ο πρόεδρος ζητεί από τη συνιστώσα των πολιτών να περιγράψει την πορεία των συζητήσεών της στην 
ομάδα 4 (ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση), σε σχέση με τη μετανάστευση.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας από τους πολίτες από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην ομάδα κατέγραψαν και συζήτησαν τα διάφορα ζητήματα που 
συνδέονται με τη μετανάστευση. Εξηγεί ότι οι πολίτες επέλεξαν αυτά που θεωρούν ως τα σημαντικότερα 
ζητήματα και εκφράζει την ελπίδα ότι τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων της 
ομάδας εργασίας.  

Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, γεγονός που οδηγεί 
σε ευρεία συζήτηση.  

Ειδικότερα, εγείρονται τα ακόλουθα σημεία: 

- το γεγονός ότι η μετανάστευση και η ασφάλεια συζητούνται σε διαφορετικές ομάδες εργασίας 
θεωρείται θετικό από ορισμένους, ενώ άλλοι δηλώνουν επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν από 
κοινού· 

- ορισμένα μέλη αναφέρουν την ανάγκη να σταματήσει η αντικανονική μετανάστευση και να 
προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· 

- πολλοί συμμετέχοντες αναφέρονται στη σημασία της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και της 
προστασίας των διακινούμενων εργαζομένων· 

- αρκετά μέλη αναφέρουν επίσης την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων νόμιμων οδών 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού·  

- ορισμένα μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία της ένταξης των μεταναστών· 

- αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρουν την ανάγκη να αναθεωρηθεί η κοινή πολιτική μετανάστευσης 
και ασύλου της ΕΕ, και να ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· 
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- συζητείται επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης της μετανάστευσης στο πλαίσιο των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής· 

- αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρουν τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και δημογραφίας· 

- κάποιοι συμμετέχοντες μιλούν επίσης για τη μετανάστευση σε γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς και για 
τον τρόπο με τον οποίο η μετανάστευση έχει εργαλειοποιηθεί από τρίτες χώρες· 

- ορισμένα μέλη αναφέρουν την ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες καταγωγής, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η μετανάστευση στις ρίζες της· 

- τονίζεται επίσης η ανθρώπινη πτυχή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

- αρκετά μέλη ζητούν επίσης να επιτευχθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες οπτικές 
γωνίες, προκειμένου να βρεθούν τρόποι ρύθμισης της μετανάστευσης. 

 
Όσον αφορά τη διαδικασία, αρκετά μέλη της ομάδας εργασίας τονίζουν πως κατά τη γνώμη τους στόχος 
είναι να ακουστούν οι ιδέες και οι προβληματισμοί των πολιτών, και ότι προσβλέπουν στη συνέχιση των 
συζητήσεων από κοινού.   

3. Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου 

Μετά την ανταλλαγή απόψεων, ο πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχουν εκφραστεί έντονες 
απόψεις και υπενθυμίζει τον κύριο σκοπό της ομάδας εργασίας, ο οποίος είναι να συζητήσει τις ιδέες των 
πολιτών. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος προτείνει να χωριστούν τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση σε τρεις 
ενότητες: 

1. τη νόμιμη μετανάστευση (εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών όσον αφορά τις πολιτικές 
ελεγχόμενης μετανάστευσης και ένταξης)· 

2. την αντικανονική μετανάστευση και την προστασία των συνόρων· 
3. την πολιτική ασύλου, την προστασία των προσφύγων και τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ. 

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση της ομάδας 
εργασίας για τη μετανάστευση στα τέλη Νοεμβρίου, για την οποία απαιτείται συμφωνία των 
συμπροέδρων της εκτελεστικής επιτροπής και όλων των συνιστωσών της ομάδας εργασίας, σύμφωνα με 
το καταστατικό.   

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης ότι, πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, οι ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών θα ορίσουν έναν εκπρόσωπο μεταξύ των μελών τους στην ομάδα εργασίας, ο οποίος 
θα εκπροσωπεί την ομάδα στην ολομέλεια, μαζί με τον πρόεδρο. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για τη μετανάστευση 
 

 
Πρόεδρος: Δημήτρης Καιρίδης, Εθνικό κοινοβούλιο 

 

κ. Carmelo ABELA Συμβούλιο 

κ. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Συμβούλιο 

κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά κοινοβούλια 

κα Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Magnus   BERNTSSON Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κα Uliana BOGDANSKA Συμβούλιο 

κα Marjolijn  BULK 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά κοινοβούλια 

κα Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 

κα Iness CHAKIR Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Laura Maria CINQUINI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Angel DZHAMAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 

κα Julia EICHBERGER  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Joseph  ELLIS Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Χάρης  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

κα Elsie GISSLEGÅRD Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά κοινοβούλια 

κα Hafida GUELLATI Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Gabriela HEGENBERG  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κ. Δημήτρης  ΚΑΙΡΙΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Cees   LOGGEN Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κα Oudekki  LOONE Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά κοινοβούλια 

κα Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 

κα  Augusta  MONTARULI Εθνικά κοινοβούλια 

κα Nathalie  OBERWEIS Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Laurentiu  PLOSCEANU  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κα Yoomi RENSTROM Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Milosh  RISTOVSKI Κοινωνία των πολιτών 

κα Desislava SIMEONOVA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Andrzej SKIBA Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Jordi SOLÉ FERRANDO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Petra  STEGER Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ.  Tamas SZILAGYI Συμβούλιο 

κα Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Hubregt VERHOEVEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Dragan VOLAREVIC  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
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κ. Krasimir ZLATINOV  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

 


