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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

A „Migráció” témával foglalkozó munkacsoport, elnök: Dimitrisz Kairidisz, nemzeti parlament 
(Görögország) 

2021. október 22., péntek, 11.00–13.00 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

Ez a „Migráció” témával foglalkozó munkacsoport első ülése. Az ülésre hibrid formában kerül sor. Dimitrisz 
Kairidisz elnök üdvözli a tagokat Alessandro Alfierivel (nemzeti parlamentek/Olaszország) együtt, aki 2022. 
január 1-jétől e munkacsoport elnöke lesz. 

Az elnök kifejti, hogy meg kívánja könnyíteni a vitát annak biztosítása érdekében, hogy minden véleményt 
és minden alcsoportot meghallgassanak, és vázolja, hogy várakozása szerint a munkacsoport 
kompromisszumokat talál a gyakran eltérő álláspontok között. 

Az elnök hangsúlyozza, hogy a munkacsoport megbeszéléseinek alapja a polgárok véleménye lesz. 

2. Vita 

Az elnök felkéri a polgári alcsoportot, hogy vázolja fel a 4. panel (az EU a világban/migráció) keretében a 
migrációval kapcsolatban folytatott megbeszéléseinek jelenlegi állását. 

A vita során az európai polgári vitacsoportok egyik polgára elmagyarázza, hogy a vitacsoport résztvevői 
hogyan térképezik fel a migrációval kapcsolatos kérdéseket, és hogyan vitatják meg ezeket a különböző 
kérdéseket. Elmondja, hogy a polgárok kiválasztották az általuk legfontosabbnak tartott kérdéseket, és 
reményét fejezi ki, hogy ezek a kérdések állnak majd a munkacsoport vitáinak középpontjában. 

A vita során a munkacsoport tagjai különböző véleményeket fogalmaznak meg, ami széles körű vitához 
vezet. 

Konkrétan a következő kérdéseket vetik fel: 

- egyesek pozitívan értékelik azt a tényt, hogy a migrációt és a biztonságot különböző 
munkacsoportokban vitatják meg, míg mások azt szerint azokat együtt kell megvitatni; 

- néhány képviselő megemlíti az illegális migráció megállításának és az EU külső határai védelmének 
szükségességét; 

- több résztvevő is utal a munkaerő-migráció és a migráns munkavállalók védelmének fontosságára; 

- több képviselő is megemlíti, hogy több legális migrációs útvonalat kell létrehozni, beleértve a 
munkaerő-migrációt is; 

- néhány képviselő hangsúlyozza a migránsok integrációjának fontosságát; 

- több résztvevő is megemlíti, hogy felül kell vizsgálni az Unió közös migrációs és menekültügyi 
politikáját, és tovább kell erősíteni a tagállamok közötti szolidaritást; 

- azt is megvitatják, hogy a migrációt az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben kell vizsgálni; 

- több résztvevő említi a migráció és a demográfia közötti kapcsolatot; 
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- néhány résztvevő beszél a migráció geopolitikai kontextusáról is, valamint arról, hogy egyes 
harmadik országok hogyan használják a migrációt saját céljaikra; 

- néhány tag megemlíti, hogy segítséget kell nyújtani a származási országoknak, hogy a migrációt 
annak gyökereinél lehessen kezelni; 

- hangsúlyozzák továbbá a migráció emberi perspektíváját, beleértve az emberi jogok tiszteletben 
tartását is; 

- több tag szorgalmazza, hogy a migrációszabályozás lehetőségeinek feltárása érdekében meg kell 
találni a megfelelő egyensúlyt a különböző nézőpontok között; 

 
A folyamattal kapcsolatban a munkacsoport több tagja hangsúlyozza, hogy számukra a cél az, hogy 
meghallgassák a polgárok elképzeléseit és gondolatait, és várakozással tekintenek a megbeszélések 
folytatása elé. 

3. Az elnök záró megjegyzései 

Az eszmecserét követően az elnök megállapítja, hogy határozott vélemények hangzottak el, és emlékeztet a 
munkacsoport fő céljára, azaz a polgárok elképzeléseinek megvitatására. 

Az elnök ezt követően azt javasolja, hogy a vita során felvetett kérdéseket bontsák három részre: 

1. Jogszerű migráció (az ellenőrzött migrációra és az integrációs politikákra vonatkozó nemzeti 
politikák összehangolása), 

2. Irreguláris migráció és határvédelem, 
3. Menekültügyi politika, a menekültek védelme és az uniós tagállamok közötti tehermegosztás. 

Az elnök megemlíti, hogy a migrációval foglalkozó munkacsoport november végén online ülést tarthatna, 
amelyhez a feladatmeghatározással összhangban a végrehajtó testület társelnökeinek és a munkacsoport 
valamennyi alcsoportjának egyetértése szükséges. 

Az elnök emlékeztet arra is, hogy a munkacsoport következő ülése előtt az európai polgári vitacsoportok a 
munkacsoporton belüli európai polgári vitacsoportok képviselői közül kijelölik a munkacsoport szóvivőjét, 
aki a plenáris ülésen az elnökkel együtt képviseli a munkacsoportot. 
 
 
MELLÉKLET – A „Migráció” témával foglalkozó munkacsoport tagjainak névsora 
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Jordi SOLÉ FERRANDO Európai Parlament 
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