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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN YHTEENVETO 

Perjantai 21. tammikuuta 2022 

 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja Dimitrios KAIRIDIS (kansalliset parlamentit, Kreikka) toivotti osallistujat tervetulleiksi 

työryhmän kolmanteen kokoukseen, joka järjestettiin hybridikokouksena. Hän ilmoitti työryhmien 

kokousten suoratoistosta verkossa ja mahdollisuudesta järjestää kokous helmikuun lopussa. 

Puheenjohtaja totesi myös, että 17. joulukuuta pidetyn kokouksen yhteenvedon luonnoksesta ei ollut 

saatu huomautuksia, ja totesi näin ollen, että työryhmä on hyväksynyt yhteenvedon ja että se on 

pian saatavilla monikielisellä digitaalisella foorumilla kaikilla kielillä. 

Puheenjohtaja korosti eurooppalaisten kansalaispaneelien tilannetta ja selitti, että paneelin 4 

kolmatta istuntoa oli lykätty 11.–13. päivään helmikuuta terveystilanteen ja siihen liittyvien 

toimenpiteiden vuoksi, minkä vuoksi paneelilla 4 ei ollut tässä vaiheessa suosituksia. Hän muistutti 

osallistujia eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 ja 3 suosituksista sekä useiden kansallisten 

kansalaispaneelien suosituksista, jotka ovat saatavilla foorumilla. 

Hän muistutti aiemmissa kokouksissa käydyistä keskusteluista, jotka oli järjestetty kolmesta aiheesta: 

laillinen muuttoliike, laiton muuttoliike ja turvapaikka-asiat. Yksi jäsen pyysi muuttamaan 

ensimmäisen aiheen alaotsikkoja neutraalimmiksi (esimerkiksi ilmaisu ”hallittu muuttoliike” 

korvataan ilmaisulla ”laillinen muuttoliike" ja ilmaisu ”taakanjako” korvataan ilmaisulla 

"oikeudenmukainen jako”). Puheenjohtaja pyysi tämän jälkeen senaattori Alfieria ja parlamentin 

jäsen Joseph Ellisiä antamaan tietoa näistä aiheista. 

Senaattori ja tuleva puheenjohtaja Alfieri esitteli komission ehdottaman uuden maahanmuutto- ja 

turvapaikkasopimuksen sekä kunkin lainsäädäntöehdotuksen ja korosti tarvetta löytää sopiva 

tasapaino vastuun ja solidaarisuuden välille. Parlamentin jäsen Joseph Ellis keskittyi lailliseen 

muuttoliikkeeseen. Hän korosti EU:n nykyisiä ja tulevia väestön kehitykseen liittyviä tarpeita ja 

työvoimapulaa ja totesi, että muilla alueilla väestö sen sijaan kasvaa, mikä lisää tulevaisuudessa 

EU:hun kohdistuvaa muuttopainetta. Hän totesi, että EU:ssa tehtävä jonkin verran itsetutkiskelua, 

jotta voidaan määrittää, ovatko politiikat toimivia. 

Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi Euroopan parlamentin jäseniä kertomaan näistä aiheista 

käytävän keskustelun tilanteesta. Useat jäsenet ilmoittivat koordinoivansa toimintaansa sisäisesti, 

ennen kuin kertoisivat tilanteesta työryhmän seuraavassa kokouksessa. 
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2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 ja kansallisten paneelien ja tapahtumien edustajien raportti 

muuttoliikettä koskevien keskustelujensa tilanteesta 

Puheenjohtaja kertoi eurooppalaisten kansalaispaneelien työstä ja korosti, että tässä vaiheessa 

paneeli 4 on työstänyt suuntaviivoja, jotka ovat ensimmäinen askel kohti suosituksia. Hän ilmoitti, 

että paneelin 4 suositukset olisivat saatavilla helmikuussa paneelin Maastrichtissa (11.–13. 

helmikuuta) järjestettävän kokouksen jälkeen. 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien ja kansallisten paneelien kansalaiset kertoivat muuttoliikettä 

koskevien keskustelujensa tilanteesta: 

– useat kansalaiset korostivat tarvetta kunnioittaa muuttoliikeasioissa ihmisoikeuksia ja 

ihmisarvoa, kertoivat pitävänsä muuttoliikettä välttämättömänä EU:lle ja totesivat, että 

muuttoliike voi olla myönteinen asia 

– kansalaiset korostivat, että tarvitaan yhteisiä sääntöjä 

– kansalaiset suhtautuivat kriittisesti pakolaisleirien tilanteeseen 

– useat kansalaiset jakoivat myös huolensa maahanmuuttajien käyttämisestä poliittisena 

välineenä  

– kansalaiset painottivat, että on tarpeen tarjota turvallisia ja laillisia reittejä EU:hun 

– kansalaiset panivat myös merkille jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden merkityksen ottaen 

huomioon maiden erilaiset valmiudet 

– lisäksi kansalaiset korostivat tarvetta torjua ihmisten salakuljetusta ja lisätä laillisia väyliä 

– kansalaiset mainitsivat myös, että on tärkeää nopeuttaa ja helpottaa kotoutumista, jotta 

maahanmuuttajat voivat saada taitoja yhteiskuntaan osallistumiseksi 

– lisäksi korostettiin tarvetta ehkäistä EU:n sisällä ja kolmansista maista tapahtuvaa aivovuotoa 

– kansalaiset toivat myös esiin huolensa laittoman muuttoliikkeen yhdistämisestä tiettyyn 

viimeaikaiseen hyökkäykseen. 

Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun, jota käytiin vilkkaasti ja jossa tuotiin esiin seuraavat 

seikat: 

– Jäsenet ilmaisivat suhtautuvansa epäilevästi uuteen sopimukseen, jonka katsottiin 

keskittyvän liikaa palauttamisiin kotouttamisen sijasta. Lisäksi esiin tuotiin jäsenvaltioiden 

erilaisten kantojen yhdistämisen ja yksimielisyysvaatimuksen haastavuus. 

– Yksi jäsen ilmaisi pitävänsä kyseenalaisena eroa paneelin omaksuman 

maahanmuuttoystävällisen lähestymistavan ja foorumilla esitettyjen näkemysten välillä, sillä 

foorumilla kannatetaan EU:n ulkopuolelta tulevan maahanmuuton vastaisia kannanottoja. 

Jäsen esitti, että Kantar ei valitsisi kansalaisia sattumanvaraisesti ja että ensimmäiseen 

täysistuntoon osallistuneet 27 kansalaista olisivat jollakin tavalla sidoksissa EU:hun. 
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– Kansalaiset torjuivat väitteen jyrkästi, kertoivat, että heidät oli valittu satunnaisesti, ja 

painottivat, että heillä ei ollut aiempaa yhteyttä EU:hun. Yksi kansallisten paneelien ja 

tapahtumien edustaja kertoi, että 27 kansalaisen edustajaa, jotka osallistuivat ainoina 

edustajina kesäkuussa järjestettyyn ensimmäiseen täysistuntoon, valittiin eri tavalla kuin 

paneelien satunnaisesti valitut kansalaiset, eikä heitä voida verrata toisiinsa. 

– Jäsenet korostivat alueellisten ja paikallisten toimijoiden roolia sekä eri alueiden käytännön 

kokemuksia yhteistyöstä ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta.   
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3. Puheenjohtajan monikielisellä digitaalisella foorumilla käynnissä olevia keskusteluja koskeva 

esittelypuheenvuoro 

Puheenjohtaja esitteli foorumin tuloksia. Hän kehotti kaikkia edistämään foorumia edelleen. 

Keskustelussa tuotiin esiin seuraavat seikat:  

– Yksi jäsen katsoi, että foorumin raportti on puolueellinen, sillä se näyttäisi alkavan 

muuttoliikkeen osalta melko kielteisillä näkemyksillä mutta siinä on yhtä lailla myös muita 

näkemyksiä. Myös toinen jäsen ilmaisi suhtautuvansa kriittisesti raporttiin ja erityisesti 

siihen, että eniten kannatettuja ehdotuksia ei käsitelty tiivistelmässä ja että täydellinen 

luettelo oli jaettu johtokunnan kanssa. 

– Keskustelussa korostettiin, että muuttoliikkeen ei pitäisi johtaa aivovuotoon kolmansista 

maista eikä estää niiden kehitystä. 

– Lisäksi keskustelussa painotettiin tarvetta tukea EU:n arvoihin – ei uskonnollisiin arvoihin – 

pohjautuvaa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa muuttoliikkeeseen sekä tarvetta 

suojella kansalaisjärjestöjen asemaa. 

Työryhmän seuraavan kokouksen osalta yksi kansalaispaneelin jäsen korosti työryhmän 

kansalaissuosituksista antaman palautteen merkitystä. 

4. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja oli tyytyväinen paneelin 4 vilkkaisiin keskusteluihin ja kehotti kansalaisia esittämään 

konkreettisia suosituksia. Puheenjohtaja totesi, että vaikka politiikkaan liittyy väistämättä 

erimielisyyttä, lopulta on päästävä yhteisymmärrykseen. 
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Liite: jäsenluettelo 

Carmelo ABELA Neuvosto 

Arnoldas ABRAMAVICIUS Neuvosto 

Alessandro ALFIERI Kansalliset parlamentit 

Abir AL-SAHLANI Euroopan parlamentti 

Konstantinos ANDREADAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Marc ANGEL Euroopan parlamentti 

Malik AZMANI Euroopan parlamentti 

Pernando BARRENA ARZA Euroopan parlamentti 

Gunnar BECK Euroopan parlamentti 

Magnus   BERNTSSON Paikallinen/alueellinen edustaja 

Marjolijn  BULK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Jaroslav  BŽOCH Kansalliset parlamentit 

Luís  CAPOULAS SANTOS Kansalliset parlamentit 

Liina CARR Työmarkkinaosapuolet 

Iness CHAKIR 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Laura Maria CINQUINI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Gabriella CÍVICO Kansalaisyhteiskunta 

Angel DZHAMBAZKI Euroopan parlamentti 

Karoline EDTSTADLER Neuvosto 

Julia EICHBERGER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 

Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 

Vasil GEORGIEV Neuvosto 

Elsie GISSLEGÅRD 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sunčana GLAVAK Euroopan parlamentti 

Ľudovít  GOGA Kansalliset parlamentit 

Hafida GUELLATI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Gabriela HEGENBERG Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ylva JOHANSSON Euroopan komissio 

Dimitris  KAIRIDIS Kansalliset parlamentit 

Jeroen LENAERS Euroopan parlamentti 

Cees   LOGGEN Paikallinen/alueellinen edustaja 

Oudekki  LOONE Kansalliset parlamentit 

Arminas  LYDEKA Kansalliset parlamentit 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Neuvosto 

Augusta  MONTARULI Kansalliset parlamentit 

Nathalie  OBERWEIS Kansalliset parlamentit 
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Oszkár  ÖKRÖS Neuvosto 

Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 

Laurentiu  PLOSCEANU Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Yoomi RENSTRÖM Alueiden komitea 

Desislava SIMEONOVA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Andrzej SKIBA 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 

Jordi SOLÉ Euroopan parlamentti 

Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 

Tuomas Heikki SUIHKONEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kata TUTTO Alueiden komitea 

Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 

Hubregt VERHOEVEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Dragan VOLAREVIĆ Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Krasimir ZLATINOV Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
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