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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Migrācijas jautājumu darba grupa, ko vada Grieķijas parlamenta priekšsēdētājs Dimitris Kairidis 

Piektdien, 2021. gada 22. oktobrī, plkst. 11.00–13.00 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 

Šī bija Migrācijas jautājumu darba grupas pirmā sanāksme. Tā notika hibrīdsanāksmes veidā. Priekšsēdētājs 
Dimitris Kairidis sveica darba grupas locekļus kopā ar Alessandro Alfieri (Itālijas parlaments), kurš 
2022. gada 1. janvārī kļūs par šīs darba grupas priekšsēdētāju. 

Priekšsēdētājs paskaidroja, ka viņa uzdevums būs veicināt diskusiju, lai nodrošinātu, ka tiek uzklausīti visi 
viedokļi un visas puses, un izklāstīja, ko viņš sagaida no darba grupas, lai rastu kompromisu starp bieži vien 
atšķirīgām nostājām. 

Priekšsēdētājs uzsvēra, ka darba grupas diskusiju pamatā būs tas, ko saka pilsoņi.  

2. Diskusija 

Priekšsēdētājs lūdza pilsoņu pusi raksturot pašreizējo diskusiju stāvokli 4. paneļdiskusijā (ES pasaulē / 
migrācija) migrācijas aspektā.  

Diskusijas laikā viens no Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībniekiem paskaidroja, kā paneļdiskusijas 
dalībnieki ir kartējuši ar migrāciju saistītos jautājumus un tos apsprieduši. Viņš paskaidroja, ka pilsoņi ir 
izvēlējušies, viņuprāt, vissvarīgākos jautājumus, un pauda cerību, ka tie būs darba grupas debašu centrā.  

Diskusijās darba grupas locekļi pauda dažādus viedokļus, tāpēc notika plašas debates.  

Jo īpaši tika apspriesti šādi jautājumi: 

- daži pozitīvi vērtēja to, ka migrācija un drošība tiek apspriestas dažādās darba grupās, bet citi 
norādīja, ka tās ir jāapspriež kopā; 

- daži locekļi minēja, ka ir jāaptur neatbilstīga migrācija un jāaizsargā ES ārējās robežas; 

- vairāki dalībnieki minēja darbaspēka migrācijas un migrējošo darba ņēmēju aizsardzības nozīmi; 

- vairāki locekļi minēja arī nepieciešamību radīt vairāk likumīgu migrācijas ceļu, ieskaitot ceļus 
darbaspēka migrācijai;  

- daži locekļi uzsvēra migrantu integrācijas nozīmi; 

- vairāki dalībnieki minēja nepieciešamību pārskatīt ES kopējo migrācijas un patvēruma politiku un 
vēl vairāk stiprināt solidaritāti starp dalībvalstīm; 

- tika apspriesta arī nepieciešamība migrāciju skatīt klimata pārmaiņu ietekmes kontekstā; 

- vairāki dalībnieki minēja saikni starp migrāciju un demogrāfiju; 

- daži dalībnieki runāja arī par migrāciju ģeopolitiskajā kontekstā un par to, kā migrāciju izmantojušas 
trešās valstis; 

- daži locekļi minēja nepieciešamību palīdzēt izcelsmes valstīm, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus; 

- tika uzsvērts arī migrācijas cilvēciskais aspekts, tostarp cilvēktiesību ievērošana; 



 

2 

 

- vairāki locekļi aicināja rast pareizo līdzsvaru starp dažādajām perspektīvām, lai rastu līdzekļus, ar ko 
regulēt migrāciju. 

 
Attiecībā uz šo procesu vairāki darba grupas locekļi uzsvēra, ka viņu mērķis ir uzklausīt pilsoņu idejas un 
pārdomas, un minēja, ka pozitīvi raugās uz turpmākām kopīgām diskusijām.   

3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 

Pēc diskusijām priekšsēdētājs secināja, ka ir pausti stingri viedokļi, un atgādināja par darba grupas galveno 
mērķi — apspriest pilsoņu idejas. 

Pēc tam priekšsēdētājs ierosināja apspriestos jautājumus iedalīt trīs daļās: 

1. likumīga migrācija (nacionālo kontrolētas migrācijas un integrācijas rīcībpolitiku saskaņošana); 
2. neatbilstīga migrācija un robežaizsardzība; 
3. patvēruma rīcībpolitika, bēgļu aizsardzība un sloga sadale starp ES dalībvalstīm. 

Priekšsēdētājs minēja, ka novembra beigās varētu notikt Migrācijas jautājumu darba grupas tiešsaistes 
sanāksme, kurai saskaņā ar darba uzdevumiem būtu vajadzīga valdes līdzpriekšsēdētāju un visu darba 
grupas pušu piekrišana.   

Priekšsēdētājs arī atgādināja, ka pirms nākamās darba grupas sanāksmes Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās no 
darba grupas Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvju vidus tiks iecelta darba grupas runaspersona, kas 
kopā ar priekšsēdētāju pārstāvēs darba grupu plenārsēdē. 
 
 
PIELIKUMS. Migrācijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

 
Priekšsēdētājs: Dimitris Kairidis, valsts parlaments 

 

Carmelo ABELA Padome 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS Padome 

Alessandro ALFIERI Valstu parlamenti 

Abir AL-SAHLANI Eiropas Parlaments 

Konstantinos ANDREADAKIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Marc ANGEL Eiropas Parlaments 

Malik AZMANI Eiropas Parlaments 

Pernando BARRENA ARZA Eiropas Parlaments 

Gunnar BECK Eiropas Parlaments 

Magnus   BERNTSSON Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Uliana BOGDANSKA Padome 

Marjolijn  BULK Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Jaroslav  BŽOCH Valstu parlamenti 

Luís  CAPOULAS SANTOS Valstu parlamenti 

Liina CARR Sociālie partneri 

Iness CHAKIR Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Laura Maria CINQUINI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Angel DZHAMAZKI Eiropas Parlaments 

Karoline EDTSTADLER Padome 

Julia EICHBERGER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Joseph  ELLIS Valstu parlamenti 
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Harris  GEORGIADES Valstu parlamenti 

Elsie GISSLEGÅRD Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Sunčana GLAVAK Eiropas Parlaments 

Ľudovít  GOGA Valstu parlamenti 

Hafida GUELLATI Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Gabriela HEGENBERG  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Ylva JOHANSSON Eiropas Komisija 

Dimitris  KAIRIDIS Valstu parlamenti 

Jeroen LENAERS Eiropas Parlaments 

Cees   LOGGEN Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Oudekki  LOONE Valstu parlamenti 

Arminas  LYDEKA Valstu parlamenti 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Padome 

Augusta  MONTARULI Valstu parlamenti 

Nathalie  OBERWEIS Valstu parlamenti 

Philippe OLIVIER Eiropas Parlaments 

Laurentiu  PLOSCEANU  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Yoomi RENSTROM Reģionu komiteja 

Milosh  RISTOVSKI Pilsoniskā sabiedrība 

Desislava SIMEONOVA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Andrzej SKIBA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 

Jordi SOLÉ FERRANDO Eiropas Parlaments 

Petra  STEGER Valstu parlamenti 

Tuomas Heikki SUIHKONEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Tamas SZILAGYI Padome 

Kata TUTTO Reģionu komiteja 

Nils USAKOVS Eiropas Parlaments 

Hubregt VERHOEVEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Dragan VOLAREVIC  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Krasimir ZLATINOV  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


