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ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho «Migração», presidido por Dimitris Kairidis, Parlamento Nacional (Grécia) 

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, das 11h00 às 13h00 

1. Considerações iniciais do presidente 

Esta primeira reunião do grupo de trabalho realiza-se em formato híbrido. O presidente, Dimitris Kairidis, 
dá as boas-vindas aos membros juntamente com Alessandro Alfieri (Parlamentos Nacionais/Itália), que 
assumirá a presidência do grupo de trabalho a partir de 1 de janeiro de 2022. 

O presidente explica que o seu papel consiste em facilitar o debate, a fim de assegurar que todas as vozes e 
componentes sejam ouvidas, e afirma esperar que o grupo de trabalho encontre compromissos entre 
posições frequentemente divergentes. 

Frisa que os debates do grupo de trabalho devem assentar no que os cidadãos têm a dizer.  

2. Debate 

O presidente solicita à componente «cidadãos» que apresente o ponto da situação dos seus debates no 
âmbito do Painel 4 (UE no mundo/migração) no que se refere ao tema da migração.  

Durante o debate, um dos cidadãos dos painéis de cidadãos europeus descreve o modo como os 
participantes do painel mapearam os diferentes assuntos relacionados com a migração e os debateram. 
Explica que os cidadãos selecionaram os assuntos que consideram mais importantes e declara esperar que 
tais assuntos ocupem um lugar central nos debates do grupo de trabalho.  

Durante o debate, os membros do grupo de trabalho expressam diferentes opiniões, o que conduz a um 
amplo debate.  

Em particular, são abordados os seguintes assuntos: 

- O facto de os temas da migração e da segurança serem debatidos em grupos de trabalho diferentes 
é encarado positivamente por alguns, ao passo que outros defendem que deveriam ser debatidos 
em conjunto; 

- Alguns membros mencionam a necessidade de pôr termo à migração irregular e de proteger as 
fronteiras externas da UE; 

- A importância da migração laboral e da proteção dos trabalhadores migrantes é referida por vários 
participantes; 

- Vários membros mencionam igualmente a necessidade de criar mais vias legais para a migração, 
nomeadamente para a migração laboral; 

- Outros sublinham a importância da integração dos migrantes; 

- Vários participantes referem a necessidade de rever a política comum de migração e asilo da UE e 
de reforçar a solidariedade entre os Estados-Membros; 

- A necessidade de encarar a migração no contexto dos efeitos das alterações climáticas é também 
abordada; 

- Vários participantes mencionam a ligação entre migração e demografia; 
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- Outros referem também a migração no contexto geopolítico e a forma como a migração tem sido 
instrumentalizada por países terceiros; 

- Alguns membros entendem que importa ajudar os países de origem, a fim de combater a migração 
nas suas raízes; 

- A perspetiva humana da migração, nomeadamente o respeito pelos direitos humanos, é também 
realçada; 

- Vários membros consideram que se deve encontrar o justo equilíbrio entre as diferentes 
perspetivas, a fim de encontrar formas de regular a migração. 

 
No que se refere ao processo, vários membros do grupo de trabalho salientam que o seu objetivo é ouvir as 
ideias e reflexões dos cidadãos, e que aguardam com expectativa a continuação dos debates em conjunto.   

3. Considerações finais do presidente 

Na sequência da troca de pontos de vista, o presidente conclui que foram expressos pontos de vista fortes 
e recorda o principal objetivo do grupo de trabalho, ou seja, debater as ideias dos cidadãos. 

O presidente sugere, em seguida, que as questões abordadas no debate sejam subdivididas em três 
secções: 

1. Migração legal (harmonização das políticas nacionais relativas à migração controlada e das políticas 
de integração); 

2. Migração irregular e proteção das fronteiras; 
3. Política de asilo, proteção dos refugiados e partilha de encargos entre os Estados-Membros da UE. 

O presidente refere que uma reunião em linha do Grupo de Trabalho «Migração» poderá realizar-se no 
final de novembro, mas que é necessário o acordo dos copresidentes do Conselho Executivo e de todas as 
componentes do grupo de trabalho, em conformidade com o mandato.   

O presidente recorda ainda que, antes da próxima reunião do grupo de trabalho, os painéis de cidadãos 
europeus designarão, de entre os representantes dos painéis de cidadãos europeus no grupo de trabalho, o 
porta-voz do grupo de trabalho, que representará, juntamente com o presidente, o grupo de trabalho no 
Plenário. 
 
 
ANEXO. Lista dos membros do Grupo de Trabalho «Migração» 
 

 
Presidente: Dimitris Kairidis, Parlamento Nacional 

 

Sr. Carmelo ABELA Conselho 

Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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. Uliana BOGDANSKA Conselho 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico e Social Europeu 
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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 

Deputado Angel DZHAMAZKI Parlamento Europeu 

Sra. Karoline EDTSTADLER Conselho 

Sra. Julia EICHBERGER  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionais 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionais 

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 

Deputado Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Yoomi RENSTROM Comité das Regiões Europeu 

Sr. Milosh  RISTOVSKI Sociedade civil 

Sra. Desislava SIMEONOVA  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Andrzej SKIBA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 

Deputado Jordi SOLÉ FERRANDO Parlamento Europeu 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionais 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.  Tamas SZILAGYI Conselho 

Sra. Kata TUTTO Comité das Regiões Europeu 

Deputado Nils USAKOVS Parlamento Europeu 

Sr. Hubregt VERHOEVEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Dragan VOLAREVIC  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Krasimir ZLATINOV  Painéis de cidadãos europeus 

 


