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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė migracijos klausimais, pirmininkas – Dimitris Kairidis, nacionalinis parlamentas (Graikija) 

2021 m. spalio 22 d., penktadienis, 11.00–13.00 val. 

1. Pirmininko įžanginės pastabos 

Tai buvo pirmasis darbo grupės migracijos klausimais posėdis. Posėdis vyko mišria forma. Pirmininkas 
Dimitris Kairidis pasveikino narius kartu su Alessandro Alfieri (nacionaliniai parlamentai / Italija), kuris nuo 
2022 m. sausio 1 d. taps šios darbo grupės pirmininku. 

Pirmininkas paaiškino, kad jo vaidmuo yra palengvinti diskusiją siekiant užtikrinti, kad visos nuomonės ir visi 
komponentai bus išklausyti, bei išsakė savo lūkesčius, kad darbo grupė ras kompromisus, derindama dažnai 
skirtingas pozicijas. 

Pirmininkas pabrėžė, kad darbo grupės diskusijų pagrindas bus piliečių išsakytos nuomonės.  

2. Diskusija 

Pirmininkas paprašė, kad piliečių komponentas trumpai apibūdintų savo diskusijų 4-ajame forume (ES 
pasaulyje / migracija), susijusių su migracija, dabartinę padėtį.  

Diskusijos metu vienas iš Europos piliečių forumų atstovų paaiškino, kaip forumo dalyviai sudarė su 
migracija susijusių klausimų sąrašą, ir aptarė tuos įvairius klausimus. Jis paaiškino, kad piliečiai savo 
nuožiūra atrinko pačius svarbiausius klausimus, ir išreiškė viltį, kad darbo grupės diskusijose šiems 
klausimams bus skiriamas didžiausias dėmesys.  

Diskusijos metu darbo grupės nariai išsakė skirtingas nuomones, dėl kurių vyko išsamūs debatai.  

Visų pirma buvo iškelti šie klausimai: 

— kai kurie teigiamai įvertino tai, kad migracijos ir saugumo klausimai aptariami skirtingose darbo 
grupėse, tačiau kiti taip pat teigė, kad apie juos reikėtų diskutuoti kartu; 

— keli nariai paminėjo, kad būtina sustabdyti neteisėtą migraciją ir apsaugoti ES išorės sienas; 

— keli dalyviai nurodė darbo jėgos migracijos ir darbuotojų migrantų apsaugos svarbą; 

— keli nariai taip pat paminėjo būtinybę sukurti daugiau teisėtų migracijos kelių, taip pat ir darbo 
jėgos migracijai;  

— kai kurie nariai pabrėžė migrantų integracijos svarbą; 

— keli dalyviai paminėjo, kad reikia peržiūrėti ES bendrą imigracijos ir prieglobsčio politiką ir toliau 
stiprinti valstybių narių solidarumą; 

— taip pat buvo aptartas poreikis įvertinti migraciją klimato kaitos poveikio kontekste; 

— keli dalyviai paminėjo ryšį tarp migracijos ir demografinės padėties; 

— keletas dalyvių taip pat kalbėjo apie migraciją geopolitiniame kontekste ir apie tai, kaip trečiosios 
šalys gali naudotis migracija savo tikslais; 
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— kai kurie nariai paminėjo, kad reikia padėti kilmės šalims, kad būtų sprendžiamos migracijos 
problemos priežastys; 

— taip pat buvo akcentuotas žmogiškasis migracijos aspektas, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms; 

— keletas narių taip pat paragino užtikrinti tinkamą pusiausvyrą derinant skirtingus požiūrius, kad 
būtų galima rasti būdų migracijai reguliuoti. 

 
Kalbant apie procesą, keli darbo grupės nariai pabrėžė, kad jų tikslas yra išgirsti piliečių idėjas ir svarstymus, 
ir jie tikisi, kad bendros diskusijos bus toliau tęsiamos.   

3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

Po pasikeitimo nuomonėmis pirmininkas padarė išvadą, kad buvo išsakytos tvirtos nuomonės, ir priminė, 
kad pagrindinis darbo grupės tikslas yra aptarti piliečių idėjas. 

Po to pirmininkas pasiūlė diskusijų metu iškeltus klausimus suskirstyti į tris dalis: 

1. teisėta migracija (nacionalinių politikos priemonių dėl kontroliuojamos migracijos ir integracijos 
politikos suderinimas); 

2. neteisėta migracija ir sienų apsauga; 
3. prieglobsčio politika, pabėgėlių apsauga ir naštos pasidalijimas tarp ES valstybių narių. 

Pirmininkas informavo, kad darbo grupės migracijos klausimais virtualus posėdis galėtų įvykti lapkričio mėn. 
pabaigoje ir tam turėtų pritarti Vykdomosios valdybos pirmininkai ir visi darbo grupės komponentai, 
vadovaujantis suteiktais įgaliojimais.   

Pirmininkas taip pat priminė, kad iki kito darbo grupės posėdžio Europos piliečių forumai iš darbo grupėje 
dalyvaujančių Europos piliečių forumų atstovų turėtų paskirti darbo grupės atstovą spaudai, kuris kartu su 
pirmininku atstovautų darbo grupei plenariniame posėdyje. 
 
 
PRIEDAS. Darbo grupės migracijos klausimais narių sąrašas 
 

 
Pirmininkas: Dimitris Kairidis (nacionalinis parlamentas) 

 

Carmelo ABELA Taryba 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 atstovė 

Uliana BOGDANSKA Taryba 

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 
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Angel DZHAMAZKI Europos Parlamentas 

Karoline EDTSTADLER Taryba 

Julia EICHBERGER  Europos piliečių forumai 

Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 

Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 

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 

Philippe OLIVIER Europos Parlamentas 

Laurentiu  PLOSCEANU  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 

Yoomi RENSTROM Regionų komitetas 

Milosh  RISTOVSKI Pilietinė visuomenė 

Desislava SIMEONOVA  Europos piliečių forumai 

Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 

Jordi SOLÉ FERRANDO Europos Parlamentas 

Petra  STEGER Nacionaliniai parlamentai 

Tuomas Heikki SUIHKONEN  Europos piliečių forumai 

Tamas SZILAGYI Taryba 

Kata TUTTO Regionų komitetas 

Nils USAKOVS Europos Parlamentas 

Hubregt VERHOEVEN  Europos piliečių forumai 

Dragan VOLAREVIC  Europos piliečių forumai 

Krasimir ZLATINOV  Europos piliečių forumai 

 


