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MIGRĀCIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLA 

KOPSAVILKUMS 

Piektdiena, 2021. gada 17. decembris 

 

1-      Sanāksmes atklāšana 

Sanāksmes vadītājs Dimitrios KAIRIDIS (Dalībvalstu parlamenti, GR) vispirms atgādināja darba grupas 

dalībniekiem, ka konferences norisei pilsoņu ieguldījums ir būtisks un ka viņš pieliks visas pūles, lai 

viņu viedokļi un komentāri tiktu pilnībā uzklausīti. 

Viņš norādīja uz Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pašreizējo situāciju, īpaši koncentrējoties uz 

ceturto paneļdiskusiju un valstu pilsoņu paneļdiskusijās izstrādātajiem ieteikumiem, kuri arīdzan tiks 

apspriesti plenārsēdes laikā, kā arī minēja, ka atsevišķi ieteikumi ir saistīti arī ar migrācijas tēmu. 

Viņš pateicās tiem, kuri ar viņu rakstiski sazinājās, un uzsvēra, ka viņu ierosinājumus minētajā formā 

nevar nodot pārējiem darba grupas dalībniekiem, tādēļ autori darba grupas sanāksmē tiek aicināti 

ar savu viedokli dalīties mutiski, kā arī to augšupielādēt viņu platformā. 

 2-      Pilsoņu ziņojums par pašreizējo situāciju Ceturtajā Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā 

Pēc tam viņš deva vārdu visiem pilsoņiem, kuri piedalījās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, ļaujot 

viņiem ar sevi iepazīstināt pārējos (visi pateica dažus vārdus) un izskaidrot paneļdiskusijas otrās sesijas 

rezultātus.  

Sākot ar otrās sesijas organizāciju, divi pilsoņi, kuri piedalījās ceturtajā paneļdiskusijā, runāja par pašu 

procedūru un būtiskāko 2021. gada novembra paneļdiskusijas mērķi, pieminot arī, ka pamatā viss tiek 

organizēts, balstoties uz trim galvenajām tēmām, kuras sanāksmes vadītājs jau pieminēja pirmajā 

sesijā (t. i., likumīga migrācija, nelikumīga migrācija un politika patvēruma jautājumos), kā arī viņi 

norādīja, ka daži jautājumi var ietilpt vairākās kategorijās, tādēļ tos ir ieteicams nodalīt un iekļaut 

ceturtajā sadaļā ar nosaukumu “citi”. Viņi vērsa īpašu uzmanību uz šādiem punktiem: 

-          paneļdiskusijas laikā neviens pilsonis nepieminēja iespēju slēgt robežas; 

-          paneļdiskusijas laikā bieži tika ierosināta Dublinas sistēmas pārveidošana; 

-          Eiropai ir nepieciešama kopīga un efektīva migrācijas politika; 

-          Eiropai jāveicina solidaritāte dalībvalstu starpā un, iespējams, jāmaina lēmumu pieņemšanas 

procedūra, lai dalībvalstis varētu sadarboties un taisnīgi sadalīt migrantu plūsmu; 

-          Eiropai jānodrošina zināms atbalsts gan migrantu izcelsmes valstīm, gan tranzītvalstīm; 
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-          Eiropai vajadzīga aktīvāka pieeja migrācijai. Tai ir jāstrādā pie dažādiem jautājumiem, tostarp 

klimata izmaiņu radītās nabadzības un citām problēmām, un jāsadarbojas ar migrantu 

izcelsmes valstīm;   

-          Eiropai ir jāstiprina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras “Frontex” loma; 

-          pilsoņi ierosināja jaunas Eiropas aģentūras izveidi, kuras pienākumos ietilptu dalībvalstu 

atsevišķo politiku koordinācija; 

-          ES jāievieš vairāki likumīgi veidi, kā tajā migrēt, piemēram, mācību vai darba dēļ, jo ES ir 

nepieciešami cilvēki ar noteiktām prasmēm; 

-           patvēruma jautājumam ir nepieciešama kopīga ES līmeņa pieeja; 

-          migrantu informēšana par to, kas ES ir sagaidāms; 

-          nelikumīgas migrācijas apkarošana, nodrošinot vairākus likumīgus migrācijas veidus un 

saistībā ar tiem jāveicina komunikācija dalībvalstu un migrantu izcelsmes valstu starpā. 

Viens darba grupas dalībnieks izteica bažas par to, ka novembrī sanāksmes nevarēja notikt. Sanāksmes 

vadītājs norādīja, ka loģistikas problēmu dēļ bija grūti rīkot oficiālas darba grupas sanāksmes, jo tajās 

ir nepieciešams nodrošināt mutisko tulkojumu, bet viņš atgādināja, ka notika neoficiāla sanāksme, 

kurā piedalījās viņš, nākamais priekšsēdētājs Alfieri un angļu valodā runājošie pilsoņi, un tajā viņi 

apsprieda darba metodes, kas bija ļoti produktīvi. Viņš arī teica, ka viņš mēģinās kaut ko darīt, lai tiktu 

rīkotas papildu sanāksmes. 

 Pēc tam vadītājs pilsoņiem uzdeva divus jautājumus: 

-          vai viņi uzskata, ka migrācijas tēma tiek polarizēta; 

-          vai viņiem šķiet, ka trīs viņa piedāvātās kategorijas var izmantot darba grupas darba 

organizēšanai, vai arī pilsoņi uzskata, ka ir nepieciešama vēl viena kategorija. 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji bija vienisprātis, ka paneļdiskusiju laikā izteiktie viedokļi 

pārsvarā nebija tik polarizēti, kā to varēja paredzēt, un ka diskusijas izrādījās visai konstruktīvas. Viens 

pilsonis tomēr norādīja, ka šāds rezultāts varētu būt skaidrojams ar to, ka vairākumam konferences 

dalībnieku ir pozitīvs viedoklis par ES un migrāciju. 

  

3-      Diskusija par daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu 

Sanāksmes vadītājs lūdza Alfieri, kuram nākamgad tiks uzticēti darba grupas priekšsēdētāja pienākumi, 

sniegt pārskatu par nodaļu, kas iekļauta ziņojumā par migrāciju. Alfieri sniedza visaptverošu izteikto 

viedokļu izklāstu. 

 Pēc tam Alfieri aicināja tos divus darba grupas dalībniekus, kuri jau pirmās sanāksmes laikā bija tam 

piekrituši, uzņemties galveno tēmu – likumīga migrācija un nelikumīga migrācija – prezentāciju un 

dalīties ar savām pārdomām. 

Viņi pievienojās pilsoņu paustajiem uzskatiem, izteica gatavību uzklausīt un nolasīt pilsoņu ceturtajā 

paneļdiskusijā izstrādātos ierosinājumus, kā arī pateicās par jau paveikto.  

Dalībnieki uz ierosinājumiem reaģēja dažādi. Atsevišķi dalībnieki norādīja uz ciešo saikni starp drošību 

un noziedzības apkarošanu (“masu migrācija kara laikā”) un lūdza no Savienības budžeta finansēt žogu 

uzstādīšanu “noziedznieku iekļūšanas nepieļaušanai”, bet citi dalībnieki aicināja no ES budžeta sniegt 
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finansiālu atbalstu uzņemšanas nosacījumu uzlabošanai, ģimeņu atkalapvienošanai, izglītošanai, 

vienlīdzīgu apmācības iespēju radīšanai, kā arī prasmju apguves veicināšanai, kas ļautu migrantiem 

labāk integrēties darba tirgū visā ES. Ņemot vērā situāciju Afganistānā, izskanēja arī aicinājumi vairāk 

ieguldīt ES pārmitināšanas sistēmā. Daudzi dalībnieki lūdza nekavējoties risināt situācijas, kurās 

migrantus izmanto politiskiem mērķiem (“instrumentalizācija”), kā arī pieprasīja veikt Šengenas 

noteikumu reformu, lai varētu labāk izsekot migrantu pārvietošanos. Daži dalībnieki arī aicināja 

pārskatīt Dublinas sistēmas noteikumus, lai nodrošinātu, ka migranti nav “spiesti palikt” vienā vietā un 

viņiem ir iespēja pārvietoties pa visu Eiropu (sekundāra pārvietošanās). Citi uzsvēra, ka visi paustie 

viedokļi ir jāuzklausa, tostarp arī to cilvēku, kuri “vienkārši strādā visai tālu no politikas”, un ka ir 

jāapvieno visas pūles, lai aizsargātu ārējo robežu no migrācijas plūsmām. 

Viens dalībnieks minēja, ka platformā norādītais dalībvalstu ieguldījums izrādījās ļoti noderīgs un ka 

migrācija bieži ir visai nenozīmīgs jautājums, par kuru platformā apspriežas. 

  

4-      Sanāksmes noslēgums 

Sanāksmes vadītājs norādīja, ka pašreizējo ierobežojumu dēļ ceturtās paneļdiskusijas trešā sesija, 

visticamāk, tiks pārcelta uz februāri un ka līdzpriekšsēdētāji kopā ar Francijas prezidentūru meklēs 

veidus, kā turpināt darbību, un, iespējams, izziņos konferences norises pagarinājumu, kā arī minēja, 

ka gada sākumā noteikti būs pieejama papildu informācija. 

Viņš noslēdza sanāksmi un pateicās visiem par piedalīšanos, kā arī atgādināja, ka, ja kāds no darba 

grupas dalībniekiem vēlas ar viņu sazināties, viņa e-pasta adrese visiem ir pieejama. 
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