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RÄNDE TÖÖRÜHMA KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Reede, 21. jaanuar 2022 

 

1. Töörühma juht avas koosoleku 

Töörühma juht Dimitrios KAIRIDIS (liikmesriikide parlamendid, EL) tervitas osalejaid töörühma 

3. koosolekul, mis toimus hübriidvormis. Ta teatas töörühmade koosolekute voogedastusest veebis ja 

võimalusest korraldada koosolek veebruari lõpus.  

Juhataja märkis samuti, et 17. detsembril toimunud koosoleku kokkuvõtva protokolli kavandi kohta ei 

ole esitatud ühtegi märkust, ning järeldas seetõttu, et töörühm on selle kokkuvõtva protokolli heaks 

kiitnud ja see on peagi kättesaadav kõikides keeltes mitmekeelsel digitaalsel platvormil.  

Juhataja tõstis esile Euroopa kodanike paneelarutelu hetkeseisu, selgitades, et neljanda 

paneelarutelu kolmas istung lükati tervishoiuolukorra ja sellega seotud meetmete tõttu edasi 11.–
13. veebruarile ning seetõttu ei ole neljandalt paneelarutelult praegu soovitusi. Ta tuletas osalejatele 

meelde, et Euroopa kodanike 2. ja 3. paneelarutelu soovitused ning mitme riigisisese kodanike 

paneelarutelu soovitused on platvormil kättesaadavad. 

Ta tuletas meelde eelmistel koosolekutel toimunud arutelusid, mis olid korraldatud kolmel teemal: 

seaduslik ränne, ebaseaduslik ränne ja varjupaik. Üks liige palus kohandada esimese teema 

subtiitreid neutraalsema keelega (nt „kontrollitud ränne“ asendada mõistega „seaduslik ränne“ ja 

„koormuse jagamine“ asendada väljendiga „õiglane jagamine“). Seejärel palus juhataja senaator 

Alfieril ja parlamendi liikmel Joseph Ellisel esitada mõningast teavet mõne nimetatud teema kohta.  

Tulevane juhataja senaator Alfieri tutvustas komisjoni kavandatud uut rände- ja varjupaigalepet ning 

kõiki seadusandlikke ettepanekuid, rõhutades vajadust leida õige tasakaal vastutuse ja solidaarsuse 

vahel. Parlamendiliige Joseph Ellis keskendus seaduslikule rändele, rõhutades ELi praeguseid ja 

tulevasi demograafilisi vajadusi, tuues esile tööjõupuuduse, samas kui teistes piirkondades suureneb 

rahvaarv, mis toob tulevikus kaasa suurema rändesurve ELi suunas. Ta arvas, et ELis peab toimuma 

teatud „eneseanalüüs“, et teha kindlaks, kas kõnealused poliitikameetmed toimivad. 

Seejärel palus juhataja Euroopa Parlamendi liikmetel anda ülevaade nende küsimuste üle peetava 

arutelu hetkeseisust. Mitu liiget märkisid, et nad kooskõlastavad oma tegevuse asutusesiseselt, enne 

kui nad esitavad selle ülevaate töörühma järgmisel koosolekul.  
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2. Euroopa kodanike 4. paneelarutelu ja riigisiseste paneelarutelude ning ürituste aruanne 

rändeteemaliste arutelude hetkeseisu kohta 

Juhataja tutvustas Euroopa kodanike paneelarutelul tehtavat tööd, rõhutades, et praeguses etapis on 

4. paneelarutelul töötatud suuniste koostamisega, mis on esimene samm soovituste suunas. Ta 

teatas, et 4. paneelarutlusel esitatud soovitused on kättesaadavad veebruaris pärast Euroopa 

kodanike paneeli koosolekut Maastrichtis (11.–13. veebruar).  

Euroopa kodanike paneelaruteludel ja riigisisestel paneelaruteludel osalejad tutvustasid oma 

rändeteemaliste arutelude hetkeseisu: 

– mitmed osalejad rõhutasid vajadust austada inimõigusi ja inimväärikust, kui käsitletakse 

rännet, ning leidsid, et ränne on ELi jaoks vajalik ja see võib olla kasulik; 

– nad rõhutasid, et vaja on ühiseid eeskirju; 

– osalejad suhtusid pagulaslaagrites valitsevasse olukorda kriitiliselt; 

– mitmed neist jagasid ka oma muret rändajate poliitilise ärakasutamise pärast;  

– nad rõhutasid vajadust tagada turvalised ja seaduslikud võimalused Euroopa Liitu 

pääsemiseks; 

– osalejad rõhutasid ka liikmesriikidevahelise solidaarsuse tähtsust, võttes arvesse riikide 

suutlikkust; 

– rõhutati ka vajadust võidelda inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, mis on 

seotud vajadusega luua rohkem seaduslikke piiri ületamise võimalusi; 

– samuti mainisid nad, kui oluline on tagada kiirem ja lihtsam integratsioon, et rändajad 

saaksid oma oskustega ühiskonda panustada; 

– rõhutati ka vajadust vältida ajude äravoolu ELi sees ja kolmandate riikide suhtes; 

– samuti väljendati muret, et ebaseaduslik ränne on seotud ühe konkreetse hiljutise 

rünnakuga.  

Seejärel avas juhataja arutelu. Järgnenud elavas arutelus tõstatati järgmised küsimused. 

– Väljendati kahtlusi uue rände- ja varjupaigaleppe suhtes, mille puhul leiti, et see keskendub 

liiga palju tagasisaatmisele, mitte integratsioonile. Ühtlasi mainiti ka liikmesriikide erinevate 

seisukohtade ühendamise ja ühehäälsust nõudva hääletamise keerukust.  

– Üks liige seadis kahtluse alla lahknevuse Euroopa kodanike paneelarutelul järgitava 

rändesõbraliku lähenemisviisi ja platvormil esitatud arvamuste vahel, kus toetatakse ELi 

sisserände vastaseid üleskutseid. See liige väitis, et Kantari koostatud valim ei olnud juhuslik 

ja et 27-st esimesel täiskogu istungil osalenud liikmest mitmed olid teataval määral ELiga 

seotud.  

– Osalejad lükkasid selle väite jõuliselt ümber, kinnitades, et nad valiti juhuslikult ja rõhutades, 

et neil ei olnud ELiga mingit eelnevat sidet. Riigisiseste paneelarutelude ja ürituste esindaja 

selgitas, et 27 liikmesriigi kodanike esindajad, kes ainsana osalesid juunis toimunud esimesel 

täiskogu istungil, on valitud teisiti kui paneelarutelule juhuslikult valitud osalejad ja neid ei 

saa omavahel võrrelda.  

– Rõhutati piirkondlike ja kohalike osalejate rolli ning eri piirkondade praktilisi kogemusi 

koostööst ja parimate tavade vahetamisest.   
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3. Juhataja ettekanne mitmekeelse digiplatvormi teemal toimuva teabevahetuse kohta 

Juhataja tutvustas platvormil tehtud järeldusi. Ta kutsus kõiki üles platvormi veelgi edendama. 

Arutelu käigus:  

– leidis üks liige, et platvormi aruanne on kallutatud, sest alguses esitatakse pigem negatiivseid 

seisukohti seoses rändega, samas kui selles aruandes on võrdselt esindatud ka teisi 

seisukohti. Veel üks liige toetas kriitikat aruande suhtes ja eelkõige asjaolu, et 

kommenteeritud kokkuvõttes ei ole kajastatud kõige enam heakskiidetud ettepanekute arvu 

ja et juhatusele on edastatud täielik nimekiri.  

– Rõhutati, et ränne ei tohiks põhjustada ajude äravoolu kolmandatest riikidest ega takistada 

nende arengut.  

– Rõhutati vajadust toetada inimõigustel põhinevat lähenemisviisi rändele, mis põhineb ELi 

väärtustel, mitte usulistel väärtustel, ning vajadust kaitsta valitsusväliste organisatsioonide 

rolli.  

Seoses töörühma järgmise koosolekuga rõhutas üks Euroopa kodanike paneelarutelu liige, kui oluline 

on saada töörühmalt tagasisidet osalejate soovituste kohta.  

4. Juhataja lõpetab koosoleku 

Juhataja kiitis heaks elava arutelu ja kutsus 4. paneelarutelul osalenuid üles esitama konkreetseid 

soovitusi. Juhataja ütles kokkuvõtteks, et kuigi erimeelsusteta poliitikat ei ole, tuleb lõpuks jõuda 

üksmeelele.  
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Lisa: LIIKMETE NIMEKIRI 

hr Carmelo ABELA Nõukogu 

hr Arnoldas ABRAMAVICIUS Nõukogu 

hr Alessandro ALFIERI Riikide parlamendid 

pr Abir AL-SAHLANI Euroopa Parlament 

hr Konstantinos ANDREADAKIS Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Marc ANGEL Euroopa Parlament 

hr Malik AZMANI Euroopa Parlament 

hr Pernando BARRENA ARZA Euroopa Parlament 

hr Gunnar BECK Euroopa Parlament 

hr Magnus  BERNTSSON Kohalik/piirkondlik esindaja 

pr Marjolijn  BULK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

hr Jaroslav  BŽOCH Riikide parlamendid 

hr Luís  CAPOULAS SANTOS Riikide parlamendid 

pr Liina CARR Sotsiaalpartnerid 

pr Iness CHAKIR 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Laura Maria CINQUINI Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Gabriella CÍVICO kodanikuühiskond 

hr Angel DZHAMBAZKI Euroopa Parlament 

pr Karoline EDTSTADLER Nõukogu 

pr Julia EICHBERGER Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Joseph  ELLIS Riikide parlamendid 

hr Harris  GEORGIADES Riikide parlamendid 

hr Vasil GEORGIEV Nõukogu 

pr Elsie GISSLEGÅRD 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Sunčana GLAVAK Euroopa Parlament 

hr Ľudovít  GOGA Riikide parlamendid 

pr Hafida GUELLATI Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Gabriela HEGENBERG Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Ylva JOHANSSON Euroopa Komisjon 

hr Dimitris  KAIRIDIS Riikide parlamendid 

hr Jeroen LENAERS Euroopa Parlament 

hr Cees  LOGGEN Kohalik/piirkondlik esindaja 

pr Oudekki  LOONE Riikide parlamendid 

hr Arminas  LYDEKA Riikide parlamendid 

pr Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Nõukogu 

pr  Augusta  MONTARULI Riikide parlamendid 

pr Nathalie  OBERWEIS Riikide parlamendid 
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hr Oszkár  ÖKRÖS Nõukogu 

hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 

hr Laurentiu  PLOSCEANU Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

pr Yoomi RENSTRÖM Regioonide Komitee 

pr Desislava SIMEONOVA Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Andrzej SKIBA 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Sara SKYTTEDAL Euroopa Parlament 

hr Jordi SOLÉ Euroopa Parlament 

pr Petra  STEGER Riikide parlamendid 

hr Tuomas Heikki SUIHKONEN Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Kata TUTTO Regioonide Komitee 

hr Nils USAKOVS Euroopa Parlament 

hr Hubregt VERHOEVEN Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Dragan VOLAREVIĆ Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Krasimir ZLATINOV Euroopa kodanike paneelarutelud 
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