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DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS PROTOKOLO SANTRAUKA 

2022 m. sausio 21 d., penktadienis 

 

1. Pirmininko įžanginis žodis 

Pirmininkas Dimitrios KAIRIDIS (nacionaliniai parlamentai, EL) pasveikino 3-iojo darbo grupės 
posėdžio, kuris vyko mišriu formatu, dalyvius. Jis pranešė, kad darbo grupių posėdžiai transliuojami 
internetu, taip pat apie galimybę surengti posėdį vasario mėn. pabaigoje.  

Pirmininkas taip pat pažymėjo, kad dėl gruodžio 17 d. įvykusio posėdžio protokolo santraukos 
projekto pastabų negauta, todėl padarė išvadą, kad šią protokolo santrauką darbo grupė patvirtino ir 
netrukus ji visomis kalbomis bus pateikta daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.  

Pirmininkas atkreipė dėmesį į dabartinę Europos piliečių forumų padėtį ir paaiškino, kad trečioji 4-ojo 

forumo sesija dėl sanitarinių aplinkybių ir jomis susijusių priemonių buvo nukelta į vasario 11–13 d., 

todėl 4-asis forumas šiuo metu neturi rekomendacijų. Jis priminė dalyviams, kad 2-ojo ir 3-iojo 

Europos piliečių forumo rekomendacijos ir kelių nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos buvo 
paskelbtos platformoje. .  

Jis priminė ankstesniuose posėdžiuose vykusias diskusijas, kurios buvo surengtos šiomis trimis 
temomis: teisėta migracija, neteisėta migracija ir prieglobstis. Vienas narys paprašė pirmos temos 
potemes pakeisti neutralesniais žodžiais (pavyzdžiui, terminas „kontroliuojama migracija“ turėtų būti 
pakeistas terminu „teisėta migracija“, o „dalijimasis našta“ – terminu „teisingas dalijimasis“). Po to 

pirmininkas paprašė senatoriaus Alessandro Alfieri ir Parlamento nario Josepho Elliso pateikti tam 
tikros informacijos kai kuriomis iš šių temų.  

Būsimas pirmininkas senatorius A. Alfieri pristatė Komisijos pasiūlytą naują migracijos ir prieglobsčio 
paktą ir kiekvieną pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pabrėždamas, kad reikia rasti 
tinkamą atsakomybės ir solidarumo pusiausvyrą. Parlamento narys Joseph Ellis daugiausia dėmesio 
skyrė teisėtai migracijai, pabrėždamas dabartinius ir būsimus ES demografinius poreikius, ir pabrėžė, 
kad trūksta darbo jėgos, kai kituose regionuose gyventojų skaičius auga, todėl ateityje migracijos į ES 
spaudimas tik didės. Jo nuomone, siekiant nustatyti, ar politika veikia, ES turi būti atliekama tam tikra 
išsami analizė. 

Po to pirmininkas paprašė Europos Parlamento narių apžvelgti diskusijų šiais klausimais padėtį. 
Keletas narių nurodė, kad prieš pranešdami apie dabartinę padėtį kitame darbo grupės posėdyje jie 
savo darbą koordinuos viduje.  
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2. 4–ojo Europos piliečių forumo ir nacionalinių piliečių forumų ir renginių diskusijų dėl dabartinės 
padėties piliečių pranešimas 

Pirmininkas pristatė Europos piliečių forumų darbą ir pabrėžė, kad šiame etape 4-asis forumas rengė 
gaires, kurios bus pirmas žingsnis rengiant rekomendacijas. Jis informavo, kad 4-ojo forumo 

rekomendacijos bus pateiktos vasario mėn. po forumo posėdžio Mastrichte (vasario 11–13 d.).  

Europos piliečių forumo ir nacionalinių piliečių forumų dalyviai pranešė apie diskusijų dėl migracijos 
dabartinę padėtį: 

- keletas piliečių pabrėžė, kad migracijos srityje reikia užtikrinti žmogaus teises ir žmogaus 
orumą, ir nurodė, kad mano, jog migracija į ES yra būtina ir gali būti teigiama; 

- jie pabrėžė, kad reikia bendrų taisyklių; 
- piliečiai kritiškai vertino padėtį pabėgėlių stovyklose; 
- kai kurie iš jų taip pat išreiškė susirūpinimą dėl naudojimosi migrantais politiniais tikslais;  
- jie pabrėžė, kad reikia numatyti saugius ir teisėtus kelius į ES; 
- piliečiai taip pat atkreipė dėmesį į valstybių narių solidarumo svarbą, atsižvelgiant į šalių 

pajėgumus; 
- taip pat buvo pabrėžtas poreikis kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu, susijęs su būtinybe 

nustatyti daugiau teisėtų atvykimo būdų; 

- jie taip pat paminėjo, kaip svarbu užtikrinti spartesnę ir paprastesnę integraciją, kad 
migrantai savo įgūdžiais galėtų prisidėti prie visuomenės; 

- taip pat buvo pabrėžta, kad reikia užkirsti kelią protų nutekėjimui ES viduje ir trečiosiose 
šalyse; 

- taipogi buvo išreikštas susirūpinimas dėl neteisėtos migracijos susiejimo su konkrečiu 
pastarojo meto išpuoliu.  

Pirmininkas pradėjo diskusijas. Per šias aktyvias diskusijas buvo iškelti šie klausimai: 

- buvo išreikštas skeptiškas požiūris į naująjį paktą, kuris laikomas per daug orientuotu į 
grąžinimą, o ne į integraciją. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl iššūkių, kuriuos kelia 
skirtingų valstybių narių pozicijų suderinimas ir vienbalsis balsavimas;  

- vienas narys suabejojo dėl to, kad grupėje išreiškiamas migracijai palankus požiūris neatitinka 
nuomonių, išreikštų platformoje, kuriose pritariama raginimams kovoti su imigracijos į ES 
formomis. Narys teigė, kad bendrovės „Kantar“ atlikta piliečių atranka nebuvo vykdoma 
atsitiktine tvarka ir kad per pirmąjį plenarinį posėdį keli iš 27 piliečių buvo tam tikru aspektu 
susiję su ES.  

- Piliečiai šį teiginį griežtai paneigė, nurodydami, kad jie buvo atrinkti atsitiktine tvarka, ir 
pabrėždami, kad jie neturėjo jokio ankstesnio ryšio su ES. Nacionalinių forumų ir renginių 
atstovas paaiškino, kad 27 nacionalinių piliečių atstovai, kurie buvo vieninteliai birželio mėn. 
pirmojoje plenarinėje sesijoje dalyvavę atstovai, buvo pasirinkti kitu būdu nei atsitiktinai 
atrinkti forumų piliečiai ir todėl jų negalima lyginti.  

- Buvo pabrėžtas regionų ir vietos subjektų vaidmuo, taip pat praktinė įvairių regionų 
bendradarbiavimo ir keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais patirtis.   
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3. Pirmininko pranešimas apie vykstančias diskusijas daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje 

Pirmininkas pristatė platformoje gautas išvadas. Jis paragino visus toliau populiarinti platformą. Per 
diskusijas:  

- vienas narys laikėsi nuomonės, kad platformos ataskaitoje esama šališkumo, kuris, atrodo, 
prasideda nuo gana neigiamų nuomonių apie migraciją, nors esama ir kitokių nuomonių. 
Kitas narys pritarė kritikai dėl ataskaitos, visų pirma dėl to, kad dauguma patvirtintų 
pasiūlymų nebuvo įtraukti į santrauką ir kad vykdomajai valdybai buvo pateiktas išsamus 
sąrašas.  

- buvo pabrėžta, kad migracija neturėtų lemti protų nutekėjimo iš trečiųjų šalių ir neturėtų 
trukdyti šių šalių vystymuisi;  

- buvo pabrėžta, kad reikia remti žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį į migraciją, paremtą ES, 
o ne religinėmis vertybėmis, ir kad reikia apsaugoti NVO vaidmenį.  

Dėl kito darbo grupės posėdžio vienas piliečių forumo narys pabrėžė, kad svarbu gauti darbo grupės 
atsiliepimus apie piliečių rekomendacijas.  

4. Pirmininko baigiamasis žodis 

Pirmininkas palankiai įvertino aktyvias diskusijas ir paragino 4-ajame forume dalyvavusius piliečius 
pateikti konkrečių rekomendacijų. Pirmininkas padarė išvadą, kad, nors nėra politikos be nesutarimų, 
galiausiai turi būti pasiektas konsensusas.  
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Priedas. Narių sąrašas 

Carmelo ABELA Taryba 

Arnoldas ABRAMAVICIUS Taryba 

Alessandro ALFIERI Nacionaliniai parlamentai 

Abir AL-SAHLANI Europos Parlamentas 

Konstantinos ANDREADAKIS Europos piliečių forumai 
Marc ANGEL Europos Parlamentas 

Malik AZMANI Europos Parlamentas 

Pernando BARRENA ARZA Europos Parlamentas 

Gunnar BECK Europos Parlamentas 

Magnus   BERNTSSON Vietos / regiono atstovas 

Marjolijn  BULK 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Jaroslav  BŽOCH Nacionaliniai parlamentai 

Luís  CAPOULAS SANTOS Nacionaliniai parlamentai 

Liina CARR Socialiniai partneriai 

Iness CHAKIR Nacionaliniai piliečių forumai (renginiai) 

Laura Maria CINQUINI Europos piliečių forumai 
Gabriella CÍVICO Pilietinė visuomenė 

Angel DZHAMBAZKI Europos Parlamentas 

Karoline EDTSTADLER Taryba 

Julia EICHBERGER Europos piliečių forumai 
Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 

Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 

Vasil GEORGIEV Taryba 

Elsie GISSLEGÅRD Nacionaliniai piliečių forumai (renginiai) 

Sunčana GLAVAK Europos Parlamentas 

Ľudovít  GOGA Nacionaliniai parlamentai 

Hafida GUELLATI Europos piliečių forumai 
Gabriela HEGENBERG Europos piliečių forumai 
Ylva JOHANSSON Europos Komisija 

Dimitris  KAIRIDIS Nacionaliniai parlamentai 

Jeroen LENAERS Europos Parlamentas 

Cees   LOGGEN Vietos / regiono atstovas 

Oudekki  LOONE Nacionaliniai parlamentai 

Arminas  LYDEKA Nacionaliniai parlamentai 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Taryba 

Augusta  MONTARULI Nacionaliniai parlamentai 

Nathalie  OBERWEIS Nacionaliniai parlamentai 
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Oszkár  ÖKRÖS Taryba 

Philippe OLIVIER Europos Parlamentas 

Laurentiu  
PLOSCEANU 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

Yoomi RENSTRÖM Regionų komitetas 

Desislava SIMEONOVA Europos piliečių forumai 
Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai (renginiai) 

Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 

Jordi SOLÉ Europos Parlamentas 

Petra  STEGER Nacionaliniai parlamentai 

Tuomas Heikki SUIHKONEN Europos piliečių forumai 
Kata TUTTO Regionų komitetas 

Nils USAKOVS Europos Parlamentas 

Hubregt VERHOEVEN Europos piliečių forumai 
Dragan VOLAREVIĆ Europos piliečių forumai 
Krasimir ZLATINOV Europos piliečių forumai 
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