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MIGRĀCIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS SANĀKSMES 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī 

 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 

Trešā sanāksme noritēja hibrīdsanāksmes veidā, un tās vadītājs Dimitrios KAIRIDIS (Valstu parlamenti, 
Grieķija) sveica darba grupas dalībniekus. Viņš paziņoja, ka darba grupu sanāksmes tiks straumētas 
tiešsaistē, kā arī pastāv iespēja, ka februāra beigās tiks organizēta vēl viena sanāksme. 

Sanāksmes vadītājs norādīja, ka nav saņēmis komentārus saistībā ar 17. decembra sanāksmes 
protokola kopsavilkuma projektu un tādēļ uzskata, ka darba grupa to ir apstiprinājusi, kā arī viņš 
pavēstīja, ka šis protokola kopsavilkuma projekts drīz būs pieejams daudzvalodu digitālajā platformā, 
kur to varēs apskatīt visās valodās. 

Sanāksmes vadītājs norādīja uz Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pašreizējo stāvokli un paskaidroja, ka, 
tā kā sanitārās situācijas un ar to saistīto pasākumu dēļ ceturtās paneļdiskusijas trešā sesija ir atlikta 

uz 11.–13. februāri, ceturtās paneļdiskusijas dalībniekiem patlaban vēl nav ieteikumu, kurus 
apspriest. Viņš atgādināja, ka daudzvalodu digitālajā platformā var apskatīt gan Eiropas pilsoņu otrās 
un trešās paneļdiskusijas, gan vairāku valstu paneļdiskusiju izvirzītos ieteikumus. 

Viņš pieminēja iepriekšējo sanāksmju laikā notikušās debates par šādām trim tēmām: legāla 
migrācija, neatbilstīga migrācija un ar patvērumu saistītie jautājumi. Viens dalībnieks lūdza pielāgot 
apakšvirsrakstus pirmajai tēmai tā, lai tajos tiktu izmantota neitrāla valoda (piemēram, “kontrolēta 
migrācija” aizstājot ar “legāla migrācija” un “sloga sadale” vietā lietojot “godīga sadale”). Sanāksmes 
vadītājs aicināja senatoru Alessandro Alfieri un deputātu Joseph Ellis sniegt informāciju par šiem 
tematiem.  

Senators Alessandro Alfieri, kurš būs nākamās sanāksmes vadītājs, īpaši uzsverot nepieciešamību rast 
pareizo līdzsvaru starp atbildību un solidaritāti, sniedza prezentāciju par Komisijas ierosināto jauno 
Migrācijas un patvēruma paktu un visiem tiesību aktu priekšlikumiem. Maltas parlamenta deputāts 
Joseph Ellis vērsa uzmanību uz legālo migrāciju un norādīja uz ES šā brīža un nākotnes vajadzībām 
demogrāfijas jomā, pieminot darbaspēka trūkumu, kā arī to, ka citos reģionos populācija aug, kas 
nākotnē paaugstinās migrācijas spiedienu uz ES. Viņš uzskata, ka ES ir pienācis laiks nopietnām 
pārdomām, lai saprastu, vai ieviestā politika strādā. 

Pēc tam sanāksmes vadītājs lūdza Eiropas Parlamenta deputātiem raksturot pašreizējo diskusiju 
stāvokli saistībā ar šiem jautājumiem. Vairāki dalībnieki izteicās, ka viņi savā starpā sazināsies, lai 
nākamajā darba grupas sanāksmē varētu pastāstīt par šī jautājuma pašreizējo stāvokli. 
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2. Eiropas pilsoņu ceturtās paneļdiskusijas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju un pasākumu ziņojums 
par pašreizējo stāvokli viņu diskusijās par migrācijas jautājumu 

Sanāksmes vadītājs pastāstīja par Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju darbu un uzsvēra, ka ceturtajā 
paneļdiskusijā noritēja darbs pie norādījumiem, kuri ir pirmais posms ieteikumu izstrādē. Viņš 
informēja klātesošos, ka ceturtās paneļdiskusijas ieteikumi būs pieejami februārī pēc paneļdiskusijas 
dalībnieku sanāksmes Māstrihtā (11.–13. februārī). 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un valstu pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieki sniedza prezentāciju par 
pašreizējo stāvokli, kāds valda diskusijās par migrāciju: 

- vairāki pilsoņi saistībā ar migrācijas jautājumu uzsvēra nepieciešamību ievērot cilvēktiesības 
un neaizskart cilvēku cieņu un pieminēja, ka ES migrācija ir nepieciešama un tā var nest 
pozitīvu ietekmi; 

- viņi īpaši norādīja, ka ir nepieciešami vienoti noteikumi; 
- pilsoņi kritizēja bēgļu nometnēs valdošo situāciju; 
- vairāki no viņiem arī izteica bažas par politikā notiekošo migrācijas instrumentalizāciju;  
- viņi uzsvēra nepieciešamību veidot drošus un likumīgus ceļus, kā imigrēt ES; 
- pilsoņi pieminēja to, cik būtiska ir dalībvalstu solidaritāte, ņemot vērā katras valsts iespējas; 
- tika uzsvērts, ka ir jātiek galā ar cilvēku kontrabandu, kas arī ir saistīta ar nepieciešamību 

radīt vairāk likumīgu imigrācijas ceļu; 
- viņi norādīja uz to, cik svarīgi ir nodrošināt ātrāku un vieglāku integrāciju, lai migranti ar 

savām prasmēm varētu sniegt pienesumu sabiedrībai; 
- uzmanība tika vērsta arī uz intelektuālā darbaspēka emigrāciju gan ES iekšienē, gan arī trešo 

valstu kontekstā; 
- tika izteiktas bažas par neatbilstīgas migrācijas saikni ar konkrētu nesen notikušu uzbrukumu. 

Sanāksmes vadītājs deva vārdu dalībniekiem. Tam sekojošajās aktīvajās debatēs uzsvars tika likts uz 
šādiem punktiem: 

- jaunais pakts raisa skepticismu, un pastāv uzskats, ka tas pārāk daudz koncentrējas uz 
migrantu atgriešanu un nepietiekami uz integrāciju. Tika pieminēts, ka dalībvalstu atšķirīgo 
pozīciju apvienošana un vienprātīga balsojuma problemātika rada nopietnu izaicinājumu.  

- Kāds dalībnieks izteica bažas par neatbilstību starp paneļdiskusijas pārstāvju pieeju, kurā 
migrācija tiek atbalstīta, un platformā sniegtajiem viedokļiem, kuros izskan aicinājumi 
vērsties pret imigrāciju no ārpussavienības valstīm. Šis dalībnieks arī minēja, ka Kantar 
īstenotā pilsoņu atlase nav veikta pēc nejaušības principa, kā arī vairākiem no 27 pilsoņiem, 
kuri piedalījās pirmajā plenārsēdē, bija saistība ar ES. 

- Pilsoņi šo apgalvojumu uzreiz atspēkoja, sakot, ka viņi bija atlasīti nejauši, un uzsverot, ka 
viņiem nav nekādu iepriekšēju saistību ar ES. Cilvēks, kurš pārstāvēja valstu paneļdiskusijas 
un pasākumus, skaidroja, ka 27 valstu pilsoņu pārstāvji, kuri vienīgie piedalījās jūnija 
plenārsēdē, tika izvēlēti citādāk, nekā pārējo paneļdiskusiju dalībnieki, kuri tika nejauši 
atlasīti, un tādēļ abas grupas nevar salīdzināt. 

- Tika runāts arī par reģionālo un vietējo rīcībspēku lomu un to, kāda ir bijusi praktiskā 
pieredze, dažādiem reģioniem sadarbojoties un apmainoties ar paraugpraksi.   



 
 

3 
 

3. Sanāksmes vadītāja uzstāšanās par notiekošo viedokļu apmaiņu daudzvalodu digitālajā 
platformā 

Sanāksmes vadītājs prezentēja no platformas iegūtās atziņas. Viņš lūdza visiem veicināt platformas 
atpazīstamību. Apspriedes laikā: 

- kāds dalībnieks norādīja, ka platformas ziņojumā ir sistemātiska kļūda, kura rodas no tā, ka 
migrācijas jautājumā tur tiek pausti pārsvarā negatīvi viedokļi, kaut gan arī citiem ir tikpat 
daudz atšķirīgu viedokļu; cits dalībnieks atbalstīja ziņojumam veltīto kritiku, it īpaši pieminot, 
ka kopsavilkumā netika iekļauts vislielāko atbalstu saņēmušo priekšlikumu skaits un ka valde 
bija saņēmusi šo priekšlikumu pilno sarakstu; 

- tika īpaši uzsvērts, ka nedrīkst pieļaut intelektuālā darbaspēka emigrāciju no trešajām valstīm 
un to attīstības kavēšanu; 

- turklāt pastāv vajadzība gan aizstāvēt NVO lomu, gan arī sniegt atbalstu cilvēktiesībās un ES 
vērtībās balstītai, nevis reliģisku vērtību ietekmētai pieejai migrācijas jautājumam. 

Kāds pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieks, runājot par nākamo darba grupas sanāksmi, īpaši uzsvēra to, 
cik būtiski ir saņemt darba grupas dalībnieku komentārus par pilsoņu ieteikumiem. 

4. Sanāksmes slēgšana 

Sanāksmes vadītājs pateicās par aktīvajām diskusijām un aicināja ceturtās paneļdiskusijas dalībniekus 
nākt klajā ar konkrētiem ieteikumiem. Viņš noslēdza sanāksmi, sakot, ka politikā nevar iztikt bez 
domstarpībām, tomēr beigās jānonāk pie vienprātības. 
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Pielikums: dalībnieku saraksts 

Carmelo ABELA Padome 

Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 

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 

Gabriella CÍVICO Pilsoniskā sabiedrība 

Angel DZHAMBAZKI Eiropas Parlaments 

Karoline EDTSTADLER Padome 

Julia EICHBERGER Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Joseph  ELLIS Valstu parlamenti 

Harris  GEORGIADES Valstu parlamenti 

Vasil GEORGIEV Padome 

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 
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Oszkár  ÖKRÖS Padome 

Philippe OLIVIER Eiropas Parlaments 

Laurentiu  
PLOSCEANU 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Yoomi RENSTRÖM Eiropas Reģionu komiteja 

Desislava SIMEONOVA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Andrzej SKIBA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 

Jordi SOLÉ Eiropas Parlaments 

Petra  STEGER Valstu parlamenti 

Tuomas Heikki SUIHKONEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kata TUTTO Eiropas Reģionu komiteja 

Nils USAKOVS Eiropas Parlaments 

Hubregt VERHOEVEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Dragan VOLAREVIĆ Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Krasimir ZLATINOV Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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