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DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS PROTOKOLO SANTRAUKA 

2021 m. gruodžio 17 d., pirmadienis 

 

1-      Pirmininko įžanginis žodis 

Pirmininkas, Dimitrios KAIRIDIS (nacionaliniai parlamentai, Graikija) pradėjo darbą grupės nariams 

primindamas, kad piliečių indėlis yra reikšmingas Konferencijos darbui, ir kad jis dės visas pastangas 

užtikrinant, jog į visas piliečių nuomones ir komentarus bus išsamiai atsižvelgiama. 

Jis priminė apie Europos piliečių forumų dabartinę padėtį, atkreipdamas dėmesį į 4 forumą, be to 

pastebėjo, jog rekomendacijos iš nacionalinių piliečių forumų galėtų būti aptartos ir plenariniame 

posėdyje, tuo labiau, kad rekomendacijos buvo susijusios su migracijos sritimi. 

Jis taip pat padėkojo tiems, kurie jam atsiuntė pastabas raštu, ir atkreipė dėmesį į tai, kad šiomis 

pastabomis raštu nepavyko pasidalinti su likusia darbo grupe, dėl to pakvietė jų autorius žodžiu 

pristatyti savo poziciją darbo grupėje ir jas įkelti į platformą. 

 2-      Piliečių pranešimas iš 4–ojo Europos piliečių forumo (EPF) dėl jų diskusijų dabartinės padėties 

Po to jis suteikė prisistatymo žodį visiems piliečiams iš EPF (kiekvienas iš jų tarė keletą žodžių) ir 

pateikė forumo antrosios sesijos rezultatus.  

Du 4–jame forume dalyvaujantys piliečiai pagal antrosios sesijos gaires paaiškino procesą ir pagrindinę 

kryptį, pasirinktą 2021 m. forume, be to, iš esmės paminėjo tai, jog gairės galėtų būti skirstomos į tris 

pagrindines temas, kurias pirmininkas išdėstė pirmojoje sesijoje (pvz. teisėta migracija, neteisėta 

migracija ir prieglobsčio politika), tačiau atkreipdami dėmesį į tai, kad kai kurie klausimai buvo 

kompleksiniai ir galėtų būti priskirti ketvirtajai temos kategorijai „kiti“. Jie pirmiausia nurodė šiuos 

punktus: 

–          Per forumą nei vienas pilietis nepaminėjo sienų uždarymo; 

–         Forumo metu dažnai buvo minima Dublino sistemos reforma; 

–          Europa turėtų vykdyti bendrą veiksmingą migracijos politiką; 

–          Europa turėtų skatinti solidarumą tarp valstybių narių ir galbūt pakeisti sprendimų 

priėmimo procesą tam, kad valstybės narės dirbtų kartu ir vykdytų teisingą migrantų 

paskirstymą; 

–          Europa turėtų teikti vienodą paramą kilmės bei tranzito šalims; 

–         Europa turėtų laikytis iniciatyvaus požiūrio į migraciją. Europa turėtų dirbti su skirtingomis 

problemomis - klimato, skurdo ir kt., ir kartu dirbti su kilmės šalimis;   
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–          Europa turėtų stiprinti Frontex vaidmenį; 

–          Piliečiai pasiūlė įsteigti naują Europos agentūrą, kuri koordinuotų valstybių narių nacionalinę 

politiką; 

–          ES turėtų taikyti teisėtus migracijos būdus, tokius kaip studijos ir darbas, kadangi ES 

jaučiamas tam tikrų įgūdžių poreikis; 

–          Bendra Europinė prieglobsčio sistema; 

–          Migrantų informavimas apie tai, ko galima tikėtis ES; 

–         Kova su neteisėta migracija atveriant daugiau teisėtų kelių, komunikacijos tarp valstybių 

narių ir kilmės šalių dėl teisėtų būdų migruoti  

Vienas darbo grupės narys apgailestavo, kad posėdžiai negalėjo vykti lapkričio mėnesį. Pirmininkas 

patikslino, kad dėl logistinių priežasčių buvo sudėtinga surengti oficialius darbo grupės posėdžius, 

kuriems buvo būtinas vertimas žodžiu, tačiau jis nurodė, kad formaliame posėdyje turėjo dalyvauti tik 

jis ir būsimas pirmininkas A. Alfieri, be to, anglų kalba kalbantys piliečiai būtų galėję pasidalinti ypač 

produktyviais darbo metodais. Jis taip pat nurodė, kad pasidomės, ką galima būtų padaryti, jog būtų 

surengta daugiau posėdžių. 

 Po to pirmininkas uždavė piliečiams du klausimus: 

–          ar jie mano, kad migracijos tema buvo prieštaringa? 

–          ar jie apsvarstė, kad trys jo pasiūlytos kategorijos galėtų būti panaudotos organizuojant 

veiklą darbo grupėje, ir ar piliečiai mano, jog būtų reikalinga dar viena kategorija? 

Piliečiai, dalyvavę Europos piliečių forume, bendrai sutiko, kad per forumo diskusijas nuomonės 

nebuvo tokios prieštaringos, kaip buvo tikėtasi, ir kad diskusijos buvo išties konstruktyvios. Vienas 

pilietis, vis dėlto, akcentavo faktą, kad taip įvyko dėl to, kad dauguma linkusių dalyvauti Konferencijoje 

piliečių būtų turėję teigiamą nuomonę dėl ES ir migracijos. 

  

3-      Diskusija dėl trečiosios tarpinės ataskaitos iš daugiakalbės skaitmeninės platformos 

Pirmininkas paprašė A. Alfierio, pirmininkausiančio darbo grupei kitais metais, kad šis pateiktų 

pranešimo dėl migracijos skyriaus santrauką. A. Alfieri pateikė išsamius metmenis, kuriuose 

išdėstytos skirtingos nuomonės. 

 Po to A. Alfieri paprašė dviejų darbo grupės narių, kurie pasisiūlė per pirmąjį darbo grupės posėdį, 

būti atsakingais už pagrindines teisėtos ir neteisėtos migracijos temas, siekiant susipažinti su jų 

nuomonėmis. 

Jie pritarė piliečių išdėstytoms nuomonėms, išreikšdami savo pageidavimą išgirsti ir pristatyti piliečių 

4˜–ojo forumo metu parengtus pasiūlymus ir pagyrė jų darbą.  

Narių atsiliepimai nebuvo vienareikšmiški. Kai kurie nariai atkreipė dėmesį į stiprią sąsają tarp 

saugumo ir kovos su nusikalstamumu („masinė migracija karo metu“) kartu prašydami iš Europos 

Sąjungos bendrojo biudžeto finansuoti fizinių barjerų statymą tam, kad „nebūtų įleisti nusikaltėliai“, 

kita vertus, buvo reikalaujama finansavimo iš ES biudžeto užtikrinti geresnes priėmimo sąlygas, šeimų 

susijungimą, išsilavinimą, lygias galimybes mokytis ir įgūdžių ugdymą, kurie padėtų lengviau 

integruotis į darbo rinką visoje ES. Taip pat buvo raginama pasirengti daugiau investuoti į Perkėlimo į 
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Europą sistemą, atsižvelgiant į padėtį Afganistane. Daug narių ragino nedelsiant reaguoti į 

susiklosčiusią situaciją, kai migrantais buvo pasinaudota politiniais tikslais („manipuliavimas“) ir 

persvarstyti Šengeno taisykles tam, kad būtų labiau ir efektyviau atsekami migrantų srautai. Be to, kai 

kurie ragino persvarstyti Dublino taisykles siekiant užtikrinti, jog migrantai nebūtų „priversti pasilikti“ 

vienoje vietoje, o galėtų keliauti visoje Europoje (antrinis judėjimas). Kiti atkreipė dėmesį į tai, kad 

visos nuomonės turėtų būti išklausytos, įskaitant tų, kurie „tyliai atlieka savo darbą ir nedalyvauja 

politikoje“, ir kad pastangos turėtų būti sutelktos į išorės sienų apsaugą nuo migrantų srautų. 

Vienas narys pažymėjo tai, kad kiekvienos valstybės narės pastabos, su kuriomis galima susipažinti 

platformoje, buvo labai naudingos ir atkreipė dėmesį į tai, kad migracija buvo dažnai tarp paskutinių 

ar priešpaskutinių temų, aptartų platformoje. 

  

4-      Pirmininko baigiamasis žodis 

Pirmininkas nurodė, kad trečioji 4–ojo forumo sesija tikriausiai bus perkelta į vasario mėnesį dėl 

galiojančių sanitarinių aplinkybių ir dėl to, kad bendrapirmininkiai, taip pat pirmininkaujant 

Prancūzijai, galėtų rasti būdų palaikyti tokį tempą ir paskelbti, kad Konferencijos trukmė bus prailginta; 

jis užsiminė, kad metų pradžioje turėtų būti kur kas daugiau informacijos apie tai. 

Baigdamas pirmininkas padėkojo darbo grupės nariams už jų darbą ir priminė, kad jei jie turėtų 

kažkokių klausimų, juos galėtų pateikti jam el. paštu. 
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