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RELATÓRIO SUMÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE MIGRAÇÃO 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 

 

1. Alocução introdutória da presidência 

O presidente, Dimitrios KAIRIDIS (parlamentos nacionais, EL), apresentou as boas-vindas aos 

participantes na terceira reunião do Grupo de Trabalho, que se realizou em formato híbrido. 

Anunciou que as reuniões do Grupo de Trabalho eram transmitidas através da Internet e que haveria 

a possibilidade de organizar uma reunião no final de fevereiro  

O presidente observou igualmente que não tinham sido recebidos quaisquer comentários sobre o 

projeto de relatório sumário da reunião de 17 de dezembro e, por conseguinte, concluiu que o 

relatório sumário tinha sido aprovado pelo Grupo de Trabalho e estaria disponível dentro em breve, 

em todas as línguas, na plataforma digital multilingue.  

O presidente fez o ponto da situação dos painéis de cidadãos europeus, explicando que a terceira 

sessão do Painel 4 tinha sido adiada, devido ao contexto sanitário e às medidas conexas, e teria lugar 

de 11 a 13 de fevereiro, pelo que o Painel 4 não tinha formulado recomendações nesta fase. 

Recordou aos participantes que as recomendações dos Painéis de Cidadãos Europeus 2 e 3, bem 

como as recomendações de diversos painéis nacionais de cidadãos estavam disponíveis na 

plataforma.    

O presidente relembrou os debates realizados em reuniões anteriores, que foram organizados em 

torno de três temas, nomeadamente a migração legal, a migração irregular e a política de asilo. Um 

membro solicitou que os subtítulos do primeiro tema fossem adaptados utilizando uma linguagem 

mais neutra (por exemplo, que a expressão «migração controlada» fosse substituída por «migração 

regular» e a expressão «partilha de encargos» por «partilha equitativa»). Em seguida, o presidente 

solicitou ao Senador Alessandro Alfieri e ao Deputado Joseph Ellis que fornecessem informações 

sobre alguns destes temas.  

Alessandro Alfieri, futuro presidente, apresentou o Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo 

proposto pela Comissão e cada uma das propostas legislativas, insistindo na necessidade de 

encontrar um equilíbrio justo entre responsabilidade e solidariedade. Joseph Ellis, deputado, 

centrou-se na migração legal, salientando as necessidades demográficas atuais e futuras da União, 

bem como na escassez de mão de obra, ao passo que noutras regiões a população está a aumentar, 

o que conduzirá no futuro a uma maior pressão migratória para a UE. Considerou, ainda, que é 

necessário realizar uma introspeção para avaliar a eficácia das políticas da União Europeia. 

O presidente, em seguida, solicitou aos deputados ao Parlamento Europeu que apresentassem o 

ponto da situação do debate sobre estas questões. Vários membros indicaram que gostariam de se 

coordenar a nível interno antes de fazer o ponto da situação no decurso da próxima reunião do 

Grupo de Trabalho.  
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2. Relatório dos cidadãos do Painel 4 de cidadãos europeus e de painéis e eventos nacionais sobre 

o ponto da situação relativamente aos seus debates sobre migração 

O presidente introduziu o trabalho dos painéis de cidadãos europeus, salientando que, nesta fase, o 

Painel 4 tinha trabalhado sobre as orientações, que constituem a primeira etapa para a formulação 

de recomendações. Informou também que as recomendações do Painel 4 estariam disponíveis em 

fevereiro, após a reunião do painel em Maastricht (de 11 a 13 de fevereiro).  

Os cidadãos membros dos painéis de cidadãos europeus e de painéis nacionais de cidadãos 

apresentaram o ponto da situação relativamente aos seus debates sobre migração: 

- Diversos cidadãos sublinharam a necessidade de respeitar os direitos humanos e a dignidade 

humana no âmbito da migração e consideraram que a migração era necessária para a União 

Europeia e poderia ser positiva; 

- Salientaram a necessidade de normas comuns; 

- Os cidadãos mostraram-se críticos em relação à situação nos campos de refugiados; 

- Diversos cidadãos manifestaram também as suas preocupações com a instrumentalização 

política dos migrantes;  

- Salientaram a necessidade de prever vias legais e seguras para a União; 

- Os cidadãos destacaram igualmente a importância da solidariedade entre os Estados-

Membros, tendo em conta as capacidades dos países; 

- Foi igualmente salientada a necessidade de lutar contra a introdução clandestina de 

migrantes, associada à necessidade de criar mais vias legais de migração; 

- Mencionaram, ademais, a importância de assegurar uma integração mais rápida e mais fácil, 

a fim de permitir que os migrantes utilizem as suas competências para contribuir para a 

sociedade; 

- Foi igualmente salientada a necessidade de evitar a fuga de cérebros no interior da União e 

em relação a países terceiros; 

- Os cidadãos manifestaram também as suas preocupações com a ligação entre migração 

irregular e um ataque específico recente.  

O presidente abre o debate. No debate animado que se seguiu, foram abordados os seguintes 

pontos: 

- O Novo Pacto, considerado demasiado centrado nos regressos e não na integração, levantou 

um certo ceticismo. Foi ainda identificado o desafio de conciliar as posições divergentes dos 

Estados-Membros e de obter uma votação por unanimidade.  

- Um membro questionou a discrepância entre a abordagem favorável à migração, adotada no 

Painel, e os pareceres emitidos na plataforma, apoiando os apelos à luta contra a imigração 

proveniente de países terceiros. O membro sugeriu que a seleção de cidadãos efetuada por 

Kantar não era aleatória e que, dos 27 cidadãos da primeira sessão plenária, diversos tinham 

alguma ligação à UE.  

- Os cidadãos refutaram veementemente esta alegação, indicando que tinham sido 

selecionados de forma aleatória e salientando que não tinham qualquer ligação prévia à 

União Europeia. Um representante dos painéis e eventos nacionais explicou que os 27 
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representantes dos cidadãos nacionais, que tinham sido os únicos a participar na primeira 

sessão plenária de junho, tinham sido escolhidos de forma diferente dos cidadãos 

selecionados aleatoriamente para os outros painéis e que as duas situações não eram 

comparáveis.  

- Foi sublinhado o papel dos intervenientes locais e regionais, bem como as experiências 

práticas das diferentes regiões que trabalham em conjunto e realizam um intercâmbio de 

boas práticas.  

 

3. Apresentação pela presidência sobre a troca de opiniões em curso sobre a Plataforma Digital 

Multilingue 

O presidente apresentou as conclusões sobre a plataforma e convidou todos os membros a 

continuarem a promovê-la. No decurso do debate:  

- Um membro considerou que o relatório da plataforma era tendencioso, uma vez que parecia 

começar por comentários bastante negativos sobre a migração, ao passo que existiam 

igualmente outras vozes presentes. Outro membro apoiou as críticas relativas ao relatório e, 

em particular, o facto de o número de propostas mais apoiadas não constarem do relatório 

sumário, apesar de o Conselho Executivo ter recebido uma lista completa.  

- Foi salientado que a migração não devia conduzir a uma fuga de cérebros de países terceiros 

nem impedir o seu desenvolvimento.  

- Foi sublinhada a necessidade de apoiar uma abordagem da migração baseada nos direitos 

humanos e nos valores da UE e não em valores religiosos, bem como a necessidade de 

proteger o papel das ONG.  

No que diz respeito à próxima reunião do Grupo de Trabalho, um membro do painel de cidadãos 

salientou a importância de receber as reações do Grupo de Trabalho sobre as recomendações dos 

cidadãos.  

4. Alocução final da presidência 

O presidente congratulou-se com o facto de os debates terem sido animados e instou os cidadãos do 

Painel 4 a formularem recomendações concretas. O presidente concluiu que, embora não haja 

políticas sem desacordo, será necessário chegar a um consenso.  
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Anexo: Lista dos membros 

Sr. Carmelo ABELA Conselho 

Sr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Conselho 

Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionais 

Deputada Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeu 

Sr. Konstantinos ANDREADAKIS Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Marc ANGEL Parlamento Europeu 

Deputado Malik AZMANI Parlamento Europeu 

Deputado Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeu 

Deputado Gunnar BECK Parlamento Europeu 

Sr. Magnus   BERNTSSON Representante local/regional 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionais 

Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionais 

Sra. Liina CARR Parceiros sociais 

Sra. Iness CHAKIR Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra. Laura Maria CINQUINI Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Gabriella CÍVICO Sociedade civil 

Deputado Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeu 

Sra. Karoline EDTSTADLER Conselho 

Sra. Julia EICHBERGER Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionais 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionais 

Sr. Vasil GEORGIEV Conselho 

Sra. Elsie GISSLEGÅRD Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Sunčana GLAVAK Parlamento Europeu 

Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionais 

Sra. Hafida GUELLATI Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Gabriela HEGENBERG Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Ylva JOHANSSON Comissão Europeia 

Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionais 

Deputado Jeroen LENAERS Parlamento Europeu 

Sr. Cees   LOGGEN Representante local/regional 

Sra. Oudekki  LOONE Parlamentos nacionais 

Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionais 

Sra. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Conselho 

Sra.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionais 

Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionais 

Sr. Oszkár  ÖKRÖS Conselho 

Deputado Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 



 
 

5 
 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Yoomi RENSTRÖM Comité das Regiões 

Sra. Desislava SIMEONOVA Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Andrzej SKIBA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 

Deputado Jordi SOLÉ Parlamento Europeu 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionais 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kata TUTTO Comité das Regiões 

Deputado Nils USAKOVS Parlamento Europeu 

Sr. Hubregt VERHOEVEN Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Dragan VOLAREVIĆ Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Krasimir ZLATINOV Painéis de cidadãos europeus 
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