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YHTEENVETO 

Muuttoliikettä käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Dimitris Kairidis, kansallinen parlamentti (Kreikka) 

Perjantai 22. lokakuuta 2021 klo 11.00–13.00 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Tämä oli muuttoliikettä käsittelevän työryhmän ensimmäinen kokous. Kokous pidettiin hybridimuodossa. 
Puheenjohtaja Dimitris Kairidis toivotti jäsenet tervetulleiksi yhdessä Alessandro Alfierin (kansalliset 
parlamentit / Italia) kanssa, joka aloittaa työryhmän puheenjohtajana 1. tammikuuta 2022. 

Puheenjohtaja selitti, että hänen tehtävänään olisi helpottaa keskustelua, jotta voidaan varmistaa, että 
kaikki jäsenet ja organisaatiot tulevat kuulluiksi, ja kertoi odottavansa, että työryhmä löytää kompromisseja 
toisistaan poikkeavien näkökantojen välillä. 

Puheenjohtaja korosti, että työryhmän keskustelut perustuisivat kansalaisten ajatuksiin.  

2. Keskustelu 

Puheenjohtaja pyysi kansalaisten edustajia esittelemään neljännessä paneelissa (EU:n rooli 
maailmassa/muuttoliike) käytyjen keskustelujen tilanteen.  

Keskustelun aikana yksi eurooppalaisia kansalaispaneeleja edustava kansalainen selitti, kuinka paneelin 
osanottajat olivat kartoittaneet muuttoliikkeeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustelleet niistä. Hän selitti, 
että kansalaiset olivat valinneet tärkeimmiksi katsomansa kysymykset, ja toivoi, että ne olisivat työryhmän 
keskustelujen keskiössä.  

Työryhmän jäsenet esittivät erilaisia näkemyksiä, ja näin syntyi laaja keskustelu.  

Erityisesti tuotiin esiin seuraavat seikat: 

ꟷ Jotkut suhtautuivat myönteisesti siihen, että muuttoliikkeestä ja turvallisuudesta keskustellaan eri 
työryhmissä, kun taas toiset katsoivat, että niitä on käsiteltävä yhdessä. 

ꟷ Eräät jäsenet mainitsivat tarpeen pysäyttää laiton muuttoliike ja suojata EU:n ulkorajoja. 

ꟷ Monet osallistujat viittasivat työperäisen muuttoliikkeen ja siirtotyöläisten suojelun merkitykseen. 

ꟷ Monet mainitsivat lisäksi tarpeen luoda muuttoliikkeelle, myös työvoiman muuttoliikkeelle, lisää 
laillisia väyliä.  

ꟷ Jotkut jäsenet korostivat maahanmuuttajien kotouttamisen merkitystä. 

ꟷ Useat osallistujat mainitsivat, että EU:n yhteistä muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa on 
tarkistettava ja jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta lujitettava entisestään. 

ꟷ Lisäksi keskusteltiin tarpeesta tarkastella muuttoliikettä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
yhteydessä. 

ꟷ Monet osallistujat mainitsivat muuttoliikkeen ja väestökehityksen välisen yhteyden. 

ꟷ Lisäksi keskusteltiin muuttoliikkeestä geopoliittisessa kontekstissa ja siitä, kuinka kolmannet maat 
ovat käyttäneet muuttoliikettä hyväkseen. 
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ꟷ Eräät jäsenet mainitsivat tarpeen auttaa lähtömaita, jotta muuttoliikkeeseen voidaan puuttua sen 
juurilla. 

ꟷ Myös muuttoliikkeen inhimillistä näkökulmaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista korostettiin. 

ꟷ Useat jäsenet kehottivat myös löytämään oikean tasapainon eri näkökulmien välillä, jotta löydetään 
keinoja säännellä muuttoliikettä. 

 
Menettelyn osalta monet työryhmän jäsenet korostivat, että heidän käsittääkseen tavoitteena oli kuulla 
kansalaisten ideoita ja pohdintoja, ja totesivat odottavansa mielenkiinnolla keskustelujen jatkamista 
yhdessä.  

3. Puheenjohtajan loppupuheenvuoro 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli esitetty vahvoja näkemyksiä, ja palautti mieliin, että 
työryhmän päätarkoituksena on keskustella kansalaisten ajatuksista. 

Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että keskustelussa esitetyt kysymykset jaettaisiin kolmeen 
alaluokkaan: 

1. laillinen muuttoliike (hallittua muuttoliikettä ja kotouttamista koskevien kansallisten politiikkojen 
yhdenmukaistaminen) 

2. laiton muuttoliike ja rajavalvonta 
3. turvapaikkapolitiikka, pakolaisten suojelu ja taakanjako EU:n jäsenvaltioiden kesken. 

Puheenjohtaja mainitsi, että marraskuun lopussa voitaisiin järjestää muuttoliikettä käsittelevän työryhmän 
verkkokokous, mikä edellyttäisi johtokunnan yhteispuheenjohtajien ja työryhmän kaikkien edustajien 
hyväksyntää tehtävänmäärityksen mukaisesti.  

Lisäksi puheenjohtaja muistutti, että ennen työryhmän seuraavaa kokousta eurooppalaiset 
kansalaispaneelit nimittäisivät työryhmään kuuluvien kansalaispaneelien edustajien keskuudesta 
työryhmän tiedottajan, joka edustaa työryhmää täysistunnossa yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 
 
LIITE Luettelo muuttoliikettä käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 

 
Puheenjohtaja: Dimitris Kairidis, kansallinen parlamentti 

 

 Carmelo ABELA Neuvosto 

 Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 

 Uliana BOGDANSKA Neuvosto 

 Marjolijn  BULK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

 Jaroslav  BŽOCH Kansalliset parlamentit 

 Luís  CAPOULAS SANTOS Kansalliset parlamentit 

 Liina CARR Työmarkkinaosapuolet 
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 Iness CHAKIR Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

 Laura Maria CINQUINI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Angel DZHAMAZKI Euroopan parlamentti 

 Karoline EDTSTADLER Neuvosto 

 Julia EICHBERGER  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 

 Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 

 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 

 Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 

 Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

 Yoomi RENSTROM Alueiden komitea 

 Milosh  RISTOVSKI Kansalaisyhteiskunta 

 Desislava SIMEONOVA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Andrzej SKIBA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

 Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 

 Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopan parlamentti 

 Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 

 Tuomas Heikki SUIHKONEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Tamas SZILAGYI Neuvosto 

 Kata TUTTO Alueiden komitea 

 Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 

 Hubregt VERHOEVEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Dragan VOLAREVIC  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Krasimir ZLATINOV  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


