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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Rände töörühm, mida juhib Dimitris Kairidis (Kreeka parlament) 

Reede, 22. oktoober 2021 kell 11.00–13.00 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

See oli rände töörühma esimene koosolek. Koosolek toimus hübriidvormis. Töörühma juht Dimitris Kairidis 
tervitas rühma liikmeid koos Alessandro Alfieriga (liikmesriikide parlamendid/Itaalia), kellest saab töörühma 
juht alates 1. jaanuarist 2022. 

Töörühma juht selgitas, et tema ülesanne on hõlbustada arutelu, tagamaks et kõiki hääli ja kõiki töörühma 
komponente kuulda võetakse, ning ta tutvustas oma ootusi, et töörühm saavutaks sageli lahknevate 
seisukohtade vahel kompromissid. 

Töörühma juht rõhutas, et töörühma arutelude aluseks on see, mida kodanikel öelda on.  

2. Arutelu 

Juht palus kodanikel anda ülevaade 4. paneelarutelul (EL maailmas/ränne) toimuvate rändeteemaliste 
arutelude hetkeseisust.  

Arutelu käigus selgitas üks Euroopa kodanike paneelarutelu esindavatest kodanikest, kuidas paneelarutelul 
osalejad olid kaardistanud rändega seotud küsimused ning neid erinevaid küsimusi arutasid. Ta selgitas, et 
kodanikud valisid probleemküsimused, mida nad kõige olulisemateks peavad, ning väljendas lootust, et 
need küsimused on töörühma arutelude keskmes.  

Arutelu käigus väljendasid töörühma liikmed erinevaid arvamusi, mis tõid kaasa ulatusliku arutelu.  

Eelkõige tõstatati järgmised punktid: 

– asjaolu, et rännet ja julgeolekut arutatakse erinevates töörühmades, pidasid mõned positiivseks, 
samas kui teised ütlesid, et neid tuleb arutada koos; 

– mõned töörühma liikmed mainisid vajadust peatada ebaseaduslik ränne ja kaitsta ELi välispiire; 

– mitu osalejat osutasid tööjõurände ja võõrtöötajate kaitse tähtsusele; 

– mitu liiget mainisid ka vajadust luua rohkem seaduslikke rändevõimalusi, sealhulgas tööjõurände 
puhul;  

– mõned töörühma liikmed rõhutasid sisserändajate integreerimise tähtsust; 

– mitu osalejat mainisid vajadust vaadata läbi ELi ühine rände- ja varjupaigapoliitika ning tugevdada 
veelgi liikmesriikidevahelist solidaarsust; 

– arutati ka vajadust käsitleda rännet kliimamuutuste mõju kontekstis; 

– mitu osalejat mainis seost rände ja demograafilise olukorra vahel; 

– mõned osalejad rääkisid ka rändest geopoliitilises kontekstis ja sellest, kuidas kolmandad riigid on 
rännet ära kasutanud; 
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– mõned töörühma liikmed mainisid vajadust aidata sisserändajate päritoluriike, et võidelda rände 
algpõhjustega; 

– rõhutati ka rände inimlikku perspektiivi, sealhulgas inimõiguste austamist; 

– mitu töörühma liiget kutsus samuti üles leidma õige tasakaalu erinevate vaatenurkade vahel, et 
leida viise rände reguleerimiseks. 

 
Protsessiga seoses rõhutasid mitmed töörühma liikmed, et nende eesmärk on kuulata ära kodanike ideed ja 
mõtted, ning nad ootasid huviga arutelude jätkamist koos.  

3. Töörühma juhi lõppsõna 

Pärast mõttevahetust tegi töörühma juht kokkuvõtte, et väljendatud on teravaid seisukohti, ning tuletas 
meelde töörühma peamist eesmärki, milleks on kodanike ideede arutamine. 

Seejärel tegi töörühma juht ettepaneku jagada arutelu käigus tõstatatud küsimused kolme ossa: 

1. seaduslik ränne (liikmesriikide kontrollitud rände- ja integratsioonipoliitika ühtlustamine); 
2. ebaseaduslik ränne ja piiride haldamine; 
3. varjupaigapoliitika, pagulaste kaitse ja koormuse jagamine ELi liikmesriikide vahel. 

Töörühma juht märkis, et novembri lõpus võiks toimuda rände töörühma veebikoosolek, mille puhul on 
vastavalt pädevusraamistikule vaja juhatuse kaasesimeeste ja töörühma kõigi komponentide nõusolekut.  

Töörühma juht tuletas ühtlasi meelde, et enne järgmist töörühma koosolekut määravad Euroopa kodanike 
paneelarutelud töörühma Euroopa kodanike paneelarutelude esindajate hulgast töörühma pressiesindaja, 
kes esindab töörühma koos töörühma juhiga täiskogul. 
 
 
LISA. Rände töörühma liikmete nimekiri 
 

 
Töörühma juht: Dimitris Kairidis, riigi parlament 

 

hr Carmelo ABELA nõukogu 

hr Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 Uliana BOGDANSKA nõukogu 

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 

hr Angel DZHAMAZKI Euroopa Parlament 
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pr Karoline EDTSTADLER nõukogu 

pr Julia EICHBERGER  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Joseph  ELLIS riikide parlamendid 

hr Harris  GEORGIADES riikide parlamendid 

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 

hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 

hr Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

pr Yoomi RENSTROM Regioonide Komitee 

hr Milosh  RISTOVSKI kodanikuühiskond 

pr Desislava SIMEONOVA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Andrzej SKIBA riigisisesed kodanike paneelarutelud/üritused 

pr Sara SKYTTEDAL Euroopa Parlament 

hr Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopa Parlament 

pr Petra  STEGER riikide parlamendid 

hr Tuomas Heikki SUIHKONEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr  Tamas SZILAGYI nõukogu 

pr Kata TUTTO Regioonide Komitee 

hr Nils USAKOVS Euroopa Parlament 

hr Hubregt VERHOEVEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Dragan VOLAREVIC  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Krasimir ZLATINOV  Euroopa kodanike paneelarutelud 

 


