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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

1-   Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

Ο πρόεδρος, κ. Δημήτριος ΚΑΙΡΙΔΗΣ (Βουλή των Ελλήνων), ξεκινά υπενθυμίζοντας στα μέλη της 

ομάδας εργασίας ότι η συμβολή των πολιτών είναι ουσιώδης για το έργο της Διάσκεψης και ότι ο 

ίδιος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις και οι 

παρατηρήσεις των πολιτών θα εισακουστούν. 

Υπενθυμίζει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, με έμφαση 

στην 4η ομάδα, και τονίζει επίσης ότι οι συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών θα συζητηθούν και 

αυτές στην ολομέλεια και ότι ορισμένες συστάσεις άπτονται του τομέα της μετανάστευσης. 

Ευχαριστεί επίσης όσους του έχουν αποστείλει γραπτές εισηγήσεις και τονίζει ότι οι εν λόγω 

συνεισφορές δεν μπορούν να κοινοποιηθούν γραπτώς στην υπόλοιπη ομάδα εργασίας, οπότε 

καλεί τους συντάκτες να εξηγήσουν προφορικά τις θέσεις τους στην ομάδα εργασίας και να 

τηλεφορτώσουν τις συνεισφορές τους στην πλατφόρμα. 

 2-      Αναφορά από τους πολίτες της 4ης ομάδας ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το στάδιο στο 

οποίο έχουν φτάσει οι συζητήσεις τους 

Στη συνέχεια δίνει τον λόγο σε όλους τους πολίτες από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών για να πουν 

λίγα λόγια για τους εαυτούς τους (όλοι ανταποκρίνονται) και για να εξηγήσουν τα αποτελέσματα της 

δεύτερης συνεδρίασης της ομάδας τους.  

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της δεύτερης συνεδρίασης, δύο πολίτες από την 4η ομάδα 

εξηγούν τη διαδικασία και την κύρια κατεύθυνση που υιοθέτησε η ομάδα τον Νοέμβριο του 2021, 

διευκρινίζοντας επιπλέον ότι, ουσιαστικά, οι κατευθυντήριες γραμμές τους μπορούν να χωριστούν 

στα τρία κύρια θέματα που περιέγραψε ο πρόεδρος στην πρώτη συνεδρίαση (δηλαδή τη νόμιμη 

μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου), σημειώνοντας ωστόσο ότι 

ορισμένα ζητήματα είναι οριζόντια και θα μπορούσαν να υπαχθούν σε μια τέταρτη κατηγορία, 

«λοιπά». Πιο συγκεκριμένα, λένε τα εξής: 

- κανένας πολίτης στην ομάδα δεν έκανε λόγο για κλείσιμο συνόρων· 

- αναφέρθηκε συχνά στην ομάδα το ζήτημα της μεταρρύθμισης του συστήματος του 

Δουβλίνου· 

- η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική κοινή μεταναστευτική πολιτική· 
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- η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, και ενδεχομένως 

να αλλάξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 

και να εφαρμόσουν μια δίκαιη κατανομή των μεταναστών· 

- η Ευρώπη οφείλει να παρέχει την ίδια στήριξη στις χώρες προέλευσης και στις χώρες 

διέλευσης· 

- η Ευρώπη οφείλει να επιλέξει μια προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση· η 

Ευρώπη οφείλει να εργαστεί πάνω στις διάφορες αιτίες, την κλιματική μεταβολή, τη 

φτώχεια κ.λπ. και να συνεργαστεί με τις χώρες προέλευσης·   

- η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο του Frontex· 

- οι πολίτες προτείνουν τη δημιουργία νέου ευρωπαϊκού οργανισμού υπεύθυνου για τον 

συντονισμό των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών· 

- η ΕΕ οφείλει να θεσπίσει νόμιμους τρόπους μετανάστευσης, όπως είναι οι σπουδές και η 

εργασία, δεδομένου ότι η ΕΕ χρειάζεται ορισμένες δεξιότητες· 

- κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για το άσυλο· 

- ενημέρωση των μεταναστών σχετικά με το τι μπορούν να προσδοκούν από την ΕΕ· 

- καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης με το άνοιγμα περισσότερων νόμιμων 

διόδων, επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και χωρών προέλευσης σχετικά με τις νόμιμες 

διόδους μετανάστευσης. 

Ένα μέλος της ομάδας εργασίας εκφράζει τη λύπη του διότι δεν στάθηκε δυνατό να 

πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις τον Νοέμβριο. Ο πρόεδρος διευκρινίζει ότι, για υλικοτεχνικούς 

λόγους, ήταν δύσκολο να διοργανωθούν επίσημες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, για τις οποίες 

απαιτείται διερμηνεία, αλλά επισημαίνει ότι υπήρξε άτυπη συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του 

επερχόμενου προέδρου κ. Alfieri, και πολιτών που ομιλούν αγγλικά, και πραγματοποιήθηκαν 

ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις μεθόδους εργασίας, ιδιαιτέρως παραγωγικές. Αναφέρει επίσης 

ότι θα εξετάσει με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να είχαν διεξαχθεί περισσότερες συναντήσεις. 

 Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θέτει στους πολίτες δύο ερωτήσεις: 

- κατά πόσον πιστεύουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι διχαστικό· 

- κατά πόσον πιστεύουν ότι οι τρεις κατηγορίες που πρότεινε ο ίδιος θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση των εργασιών της ομάδας εργασίας ή εάν εκτιμούν ότι 

χρειάζεται άλλη κατηγορία. 

Τα μέλη της ομάδας ευρωπαίων πολιτών συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι, στις συζητήσεις της 

ομάδας και παρά τους περί του αντιθέτου φόβους, δεν υπήρξε μεγάλη πόλωση και ότι το κλίμα του 

διαλόγου ήταν πολύ εποικοδομητικό. Ένας πολίτης παρατηρεί ωστόσο ότι τούτο οφείλεται 

ενδεχομένως στο ότι είναι μάλλον αναμενόμενο η πλειονότητα των πολιτών που είναι διατεθειμένοι 

να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη να είναι θετικά διακείμενοι στην ΕΕ και τη μετανάστευση. 

  

3-      Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την Πολύγλωσση Ψηφιακή 

Πλατφόρμα 

Ο πρόεδρος ζητεί από τον κ. Alfieri, ο οποίος θα αναλάβει του χρόνου την προεδρία της ομάδας 

εργασίας, να περιγράψει συνοπτικά το κεφάλαιο της έκθεσης για τη μετανάστευση. Ο κ. Alfieri 

παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σύνοψη των διαφόρων απόψεων που ακούστηκαν. 
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 Ο κ. Alfieri ζητεί εν συνεχεία από τα δύο μέλη της ομάδας εργασίας που είχαν προσφερθεί 

εθελοντικά στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας να αναλάβουν την ευθύνη για τα κύρια 

θέματα της νόμιμης μετανάστευσης και της παράτυπης μετανάστευσης, να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους. 

Αυτοί εξηγούν ότι ασπάζονται τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι πολίτες, δηλώνουν πρόθυμοι να 

ακούσουν και να διαβάσουν τις προτάσεις των πολιτών της 4ης ομάδας και επικροτούν τη δουλειά 

που έχει γίνει.  

Οι αντιδράσεις των μελών δεν παραπέμπουν αταλάντευτα σε μία κατεύθυνση μόνο. Ορισμένα μέλη 

επισημαίνουν την ισχυρή διασύνδεση με την ασφάλεια και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

(«μαζική μετανάστευση σε καιρό πολέμου») και απευθύνουν έκκληση ώστε να χρηματοδοτηθεί από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης η ανέγερση φυσικών εμποδίων για «να μην μπουν μέσα 

εγκληματίες», ενώ από την άλλη, κάποια άλλα μέλη ζητούν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ για καλύτερες συνθήκες υποδοχής, οικογενειακή επανένωση, εκπαίδευση, δίκαιες ευκαιρίες 

πρόσβασης στην κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την ένταξη στην αγορά 

εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για μεγαλύτερη ετοιμότητα 

επενδύσεων σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεγκατάστασης λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν. 

Πολλά μέλη ζητούν άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις πολιτικής εκμετάλλευσης των μεταναστών 

(«εργαλειοποίηση»), καθώς και μεταρρύθμιση των κανόνων του Σένγκεν ώστε να είναι δυνατή η 

μεγαλύτερη και καλύτερη ιχνηλάτηση των μεταναστευτικών ροών. Ορισμένοι ζητούν επίσης την 

αναθεώρηση των κανόνων του Δουβλίνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες δεν θα 

είναι «αναγκασμένοι να παραμείνουν» σε έναν τόπο, αλλά θα μπορούν να μετακινούνται σε 

ολόκληρη την Ευρώπη (δευτερεύουσες μετακινήσεις). Κάποιοι άλλοι πάλι υπογραμμίζουν ότι 

πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, συμπεριλαμβανομένων όσων «αθόρυβα εργάζονται μακριά 

από τον στίβο της πολιτικής», και ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην προστασία των 

εξωτερικών συνόρων από τις μεταναστευτικές ροές. 

Ένα μέλος παρατηρεί ότι οι συνεισφορές ανά κράτος μέλος, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην 

πλατφόρμα, είναι πολύ χρήσιμες, και σημειώνει ότι η μετανάστευση αποτελεί συχνά το τελευταίο ή 

το προτελευταίο θέμα συζήτησης στην πλατφόρμα. 

  

4-      Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 

Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η τρίτη συνεδρίαση της 4ης ομάδας 4 θα αναβληθεί ενδεχομένως για 

τον Φεβρουάριο λόγω της σημερινής υγειονομικής κατάστασης, και ότι οι συμπρόεδροι, μαζί με τη 

Γαλλική Προεδρία, αναζητούν τρόπους για να παραμείνει αμείωτη η τρέχουσα δυναμική και 

ενδέχεται να ανακοινώσουν την παράταση της διάρκειας της Διάσκεψης, αναφέροντας ότι σίγουρα 

θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα στις αρχές του έτους. 

Τέλος, ευχαριστεί τους πάντες για τη συμμετοχή τους και υπενθυμίζει ότι τα μέλη της ομάδας 

εργασίας έχουν την ηλεκτρονική του διεύθυνση σε περίπτωση που επιθυμούν να επικοινωνήσουν 

μαζί του. 
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