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ZBIRNO POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA MIGRACIJE 

petek, 21. januar 2022 

 

1. Uvodni nagovor predsednika 

Predsednik Dimitrios KAIRIDIS (nacionalni parlamenti, Grčija) je pozdravil udeležence tretje seje 
delovne skupine, ki je potekala v hibridni obliki. Napovedal je spletni prenos sej delovnih skupin in 

možnost, da bi se naslednja seja lahko organizirala konec februarja.  

Predsednik je tudi ugotovil, da ni bilo nobenih pripomb glede osnutka zbirnega poročila seje z dne 17. 
decembra, zato je sklepal, da je delovna skupina to zbirno poročilo potrdila in da bo kmalu na voljo 
na večjezični digitalni platformi v vseh jezikih.  

Opozoril je na trenutno stanje evropskih državljanskih forumov in pojasnil, da je bilo tretje zasedanje 
foruma 4 zaradi zdravstvenih razmer in s tem povezanih ukrepov preloženo na obdobje od 11. do 13. 
februarja, zato forum 4 na tej stopnji še ni oblikoval priporočil. Udeležence je spomnil na priporočila 
evropskih državljanskih forumov 2 in 3 ter priporočila več nacionalnih državljanskih forumov, ki so na 
voljo na platformi.  

Spomnil je na razprave, ki so potekale na prejšnjih sejah in so se osredotočale na tri teme: zakonite 
migracije, nedovoljene migracije in azil. En član je zahteval, da se podnapisi prve teme spremenijo in 
da se uporabi bolj nevtralno izražanje (na primer „nadzorovane migracije“ bi bilo treba nadomestiti z 

izrazom „zakonite migracije“, „porazdelitev bremena“ pa z izrazom „pravična delitev“). Predsednik je 

nato prosil italijanskega senatorja Alessandra Alfierija in poslanca Josepha Ellisa, naj posredujeta 

nekaj informacij o temah, ki so bile omenjene.  

Senator Alfieri, prihodnji predsednik, je predstavil novi pakt o migracijah in azilu, ki ga je predlagala 

Komisija, ter vse zakonodajne predloge iz pakta. Poudaril je tudi, da je treba najti pravo ravnovesje 

med odgovornostjo in solidarnostjo. Malteški poslanec Joseph Ellis se je osredotočil na zakonite 
migracije, predvsem na sedanje in prihodnje demografske potrebe EU, pri čemer je izpostavil 
pomanjkanje delovne sile, medtem ko se v drugih regijah prebivalstvo povečuje, kar bi lahko 
povzročilo večji migracijski pritisk na EU v prihodnosti. Izrazil je mnenje, da je treba v EU poglobljeno 

razmisliti in preučiti, ali politike res delujejo. 

Predsednik je nato pozval poslance Evropskega parlamenta, naj predstavijo trenutno stanje razprav o 

teh vprašanjih. Več poslancev je navedlo, da se bodo med seboj uskladili, nato pa stanje predstavili 

na naslednji seji delovne skupine.  
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2. Poročilo državljanov, ki sodelujejo v evropskem državljanskem forumu 4 ter nacionalnih 
forumih in dogodkih, o stanju njihovih razprav o migraciji 

Predsednik je predstavil delo evropskih državljanskih forumov in poudaril, da se na tej stopnji forum 
4 ukvarja s smernicami, ki so prvi korak k pripravi priporočil. Sporočil je, da bodo priporočila foruma 4 
na voljo februarja po seji foruma v Maastrichtu (od 11. do 13. februarja).  

Državljani, ki sodelujejo v evropskih državljanskih forumih ter nacionalnih državljanskih forumih, so 
predstavili stanje njihovih razprav o migraciji: 

– več jih je poudarilo potrebo po spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva ter ocenilo, da 

EU migracije potrebuje ter da so lahko tudi pozitivne; 

– izpostavili so potrebo po skupnih pravilih; 

– bili so kritični do razmer v begunskih taboriščih; 
– več jih je izrazilo tudi zaskrbljenost zaradi politične instrumentalizacije migrantov;  
– poudarili so, da je treba zagotoviti varne in zakonite migracijske poti v EU; 

– opozorili so na pomen solidarnosti med državami članicami, pri čemer je treba upoštevati 
zmogljivosti posameznih držav; 

– poudarili so tudi pomen boja proti tihotapljenju ljudi in s tem povezano potrebo po 

številnejših zakonitih poteh; 
– omenili so, da je treba zagotoviti hitrejše in lažje vključevanje, da bodo lahko migranti 

prispevali k družbi s svojimi znanji in spretnostmi; 
– prav tako so izpostavili potrebo po preprečevanju bega možganov znotraj EU in v tretjih 

državah; 
– izrazili so še zaskrbljenost glede povezovanja nedovoljenih migracij z nedavnim napadom v 

Ukrajini.  

Predsednik je povabil navzoče k razpravi. V živahni razpravi so bile izpostavljene naslednje točke: 

– Izražen je bil dvom o novem paktu, ki naj bi bil preveč osredotočen na vračanje in ne na 
vključevanje. Omenjen je bil tudi izziv, ki ga predstavljata združevanje različnih stališč držav 
članic in glasovanje v Svetu s soglasjem.  

– Nekdo je izrazil pomisleke glede razhajanj med migracijam prijaznim pristopom, ki ga je 

sprejel forum, in mnenji na platformi s pozivi proti priseljevanju ljudi, ki niso iz EU. Dejal je 

tudi, da izbira državljanov, ki jo je opravilo podjetje Kantar, ni naključna in da je med 27 
državljani na prvi plenarni skupščini več takih, ki so bolj ali manj povezani z EU.  

– Državljani so tej trditvi odločno nasprotovali in razložili, da so bili izbrani naključno, ter 
poudarili, da pred tem niso bili povezani z EU. Predstavnik nacionalnih forumov in dogodkov 

je pojasnil, da je bilo 27 nacionalnih predstavnikov državljanov, ki so edini sodelovali na prvi 
junijski plenarni skupščini, izbranih drugače kot naključno izbrani državljani, ki so sodelovali 
pri forumih, in zato enih in drugih ni mogoče primerjati.  

– Poudarjena je bila vloga regionalnih in lokalnih akterjev ter praktične izkušnje različnih regij, 
ki sodelujejo in si izmenjujejo dobro prakso.   
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3. Predsednik je predstavil trenutne izmenjave na večjezični digitalni platformi 

Predsednik je predstavil ugotovitve o platformi. Vse je pozval, naj jo še naprej promovirajo. V razpravi  

– Eden od članov je izrazil mnenje, da je poročilo o platformi pristransko, saj se začne s precej 
negativnimi komentarji oziroma prispevki o migracijah, čeprav so prisotni tudi drugi glasovi. 
Drugi član je podprl kritiko poročila in zlasti dejstvo, da povzetek ni vseboval več predlogov, ki 
so dobili največ podpore, čeprav je bil izvršnemu odboru posredovan celoten seznam.  

– Poudarjeno je bilo, da migracije ne bi smele voditi do bega možganov iz tretjih držav in ovirati 

njihovega razvoja.  

– Izpostavljeno je bilo, da je treba podpreti pristop k migracijam, ki temelji na človekovih 
pravicah in vrednotah EU, ne pa verskih vrednotah, ter da je treba zaščititi vlogo nevladnih 
organizacij.  

Eden od članov državljanskega foruma je v zvezi z naslednjo sejo delovne skupine poudaril, kako 

pomembno je, da delovna skupina prejme povratne informacije o priporočilih državljanov.  

4. Zaključni nagovor predsednika 

Predsednik je pozdravil živahne razprave in državljane foruma 4 pozval, naj pripravijo konkretna 
priporočila. Sklenil je, da čeprav je tudi nestrinjanje del politike, je treba na koncu doseči soglasje.  
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Priloga: seznam članov 

g. Carmelo ABELA Svet 

g. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Svet 

g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

ga. Abir AL SAHLANI Evropski parlament 

g. Konstantinos ANDREADAKIS evropski državljanski forumi 
g. Marc ANGEL Evropski parlament 

g. Malik AZMANI Evropski parlament 

g. Pernando BARRENA ARZA Evropski parlament 

g. Gunnar BECK Evropski parlament 

g. Magnus  BERNTSSON lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Marjolijn  BULK Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 

g. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

ga. Liina CARR socialni partnerji 

ga. Iness CHAKIR nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Laura Maria CINQUINI evropski državljanski forumi 
ga. Gabriella CÍVICO civilna družba 

g. Angel DŽAMBAZKI Evropski parlament 

ga. Karoline EDTSTADLER Svet 

ga. Julia EICHBERGER evropski državljanski forumi 
g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 

g. Haris  GEORGIADIS nacionalni parlamenti 

g. Vasil GEORGIEV Svet 

ga. Elsie GISSLEGÅRD nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Sunčana GLAVAK Evropski parlament 

g. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

ga. Hafida GUELLATI evropski državljanski forumi 
ga. Gabriela HEGENBERG evropski državljanski forumi 
ga. Ylva JOHANSSON Evropska komisija 

g. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 

g. Jeroen LENAERS Evropski parlament 

g. Cees  LOGGEN lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 

g. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

ga. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Svet 

ga.  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 

ga. Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 

g. Oszkár  ÖKRÖS Svet 
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g. Philippe OLIVIER Evropski parlament 

g. Laurenţiu  PLOSCEANU Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Yoomi RENSTRÖM Odbor regij 

ga. Desislava SIMEONOVA evropski državljanski forumi 
g. Andrzej SKIBA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sara SKYTTEDAL Evropski parlament 

g. Jordi SOLÉ Evropski parlament 

ga. Petra  STEGER nacionalni parlamenti 

g. Tuomas Heikki SUIHKONEN evropski državljanski forumi 
ga. Kata TUTTO Odbor regij 

g. Nils USAKOVS Evropski parlament 

g. Hubregt VERHOEVEN evropski državljanski forumi 
g. Dragan VOLAREVIĆ evropski državljanski forumi 
g. Krasimir ZLATINOV evropski državljanski forumi 

 


	petek, 21. januar 2022

