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RÄNDE TÖÖRÜHMA KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Reede, 17. detsember 2021 

 

1.      Juht avab koosoleku 

Töörühma juht Dimitrios KAIRIDIS (riikide parlamendid, EL) tuletas töörühma liikmetele meelde, et 

kodanike panus on konverentsi töö jaoks väga oluline ning et ta teeb kõik endast oleneva, et tagada 

kodanike arvamuste ja märkuste täielik ärakuulamine. 

Ta tuletas meelde Euroopa kodanike paneelarutelude hetkeseisu, keskendudes 4. paneelarutelule, 

ning rõhutas, et ka riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitusi arutatakse täiskogu istungil ning et 

mõned soovitused on seotud rändevaldkonnaga. 

Ta tänas ka neid, kes olid saatnud talle kirjalikke töid, ja rõhutas, et neid ei saa jagada kirjalikult 

ülejäänud töörühmaga, ning kutsus autoreid üles oma seisukohti töörühmas suuliselt selgitama ja 

oma tööd platvormile üles laadima. 

 2.      Euroopa kodanike 4. paneelarutelu osaliste aruanne arutelude seisu kohta 

Seejärel andis ta sõna kõigile Euroopa kodanike paneelarutelude kodanikele, et nad end tutvustaksid 

(kõik neist tegid seda mõne sõnaga) ja selgitaksid oma paneelarutelu teise istungi tulemusi.  

Teise istungj suuniste osas selgitasid kaks 4. paneelarutelu kodanikku 2021. aasta novembris 

eksperdirühma poolt võetud protsessi ja peamist suunda, märkides samuti, et sisuliselt võiks nende 

suunad jagada kolme põhiteema alla, mida töörühma juht kirjeldas esimesel istungil (seaduslik ränne, 

ebaseaduslik ränne ja varjupaigapoliitika), kuid märkisid siiski, et mõned küsimused on 

valdkondadevahelised ja need võiks paigutada neljandasse teemakategooriasse „muud“. Eelkõige 

mainisid nad järgmist: 

–          paneelarutelude käigus ei maininud ükski kodanik piiride sulgemist;; 

–          paneelarutelude käigus nimetati sageli Dublini süsteemi reformi; 

–          Euroopal peaks olema ühine tõhus rändepoliitika; 

–          Euroopa peaks edendama solidaarsust liikmesriikide vahel ja muutma otsustusprotsessi, et 

liikmesriigid teeksid koostööd ja tegutseksid rändajate õiglasel jaotamisel; 

–          Euroopa peaks andma sama toetust päritolu- ja transiidiriikidele; 

–          Euroopal peaks olema ennetav lähenemisviis rändele. Euroopa peaks töötama erinevate 

põhjuste, kliimast põhjustatud vaesuse jms kallal ning tegema koostööd päritoluriikidega;   

–          Euroopa peaks tugevdama Frontexi rolli; 
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–          kodanikud soovitasid luua uue Euroopa ameti, mis koordineeriks liikmesriikide poliitikat; 

–          EL peaks rakendama migreerumise õiguslikke viise, nagu õppimine ja töötamine, kuna EL 

vajab teatavaid oskusi; 

–          Euroopa ühine lähenemisviis varjupaigaküsimustele; 

–          rändajaid tuleb teavitada sellest, mida neil on ELis oodata; 

–          ebaseadusliku rände vastu võitlemine, avades rohkem seaduslikke võimalusi, ning 

teabevahetus liikmesriikide ja päritoluriikide vahel seaduslike rändevõimaluste kohta. 

Üks töörühma liige avaldas kahetsust, et novembris ei olnud võimalik koosolekuid korraldada. 

Töörühma juht selgitas, et logistilistel põhjustel on raske korraldada töörühma ametlikke koosolekuid, 

mis vajavad suulist tõlget, kuid ta märkis, et toimus mitteametlik kohtumine tema, hr Alfieri ja inglise 

keelt kõnelevate kodanike vahel, et vahetada teavet töömeetodite kohta, mis oli väga tulemuslik. Ta 

märkis ka, et näeb, mida saaks teha, et korraldada rohkem koosolekuid. 

 Seejärel esitas juht kodanikele kaks küsimust: 

–          kas nad arvavad, et rände teema on polariseerunud; 

–          kas nad arvavad, et tema soovitatud kolme kategooriat võiks kasutada töörühma töö 

korraldamiseks või kas kodanikud leidsid, et vaja on muud kategooriat. 

Euroopa kodanike paneelarutelu kodanikud nõustusid üldiselt sellega, et paneelaruteludel olid 

seisukohad oodatust vähem polariseerunud ning et arutelud olid väga konstruktiivsed. Üks kodanik 

juhtis siiski tähelepanu asjaolule, et see võib olla tingitud asjaolust, et enamikul konverentsil osaleda 

soovivatel kodanikest on positiivne seisukoht ELi ja rände kohta. 

  

3-      Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu 

Töörühma juht palus hr Alfieril, kes juhatab töörühma järgmisel aastal, esitada rändearuande 

peatüki kokkuvõte. Hr Alfieri esitas põhjaliku ülevaate erinevatest väljendatud seisukohtadest. 

 Seejärel palus hr Alfieri töörühma kahel liikmel, kes olid töörühma esimesel koosolekul 

vabatahtlikult võtnud vastutuse seadusliku rände ja ebaseadusliku rände põhiteemade eest, esitada 

oma seisukohad. 

Nad nõustusid kodanike väljendatud seisukohtadega, väljendasid soovi kuulda ja lugeda 4. 

paneelarutelu kodanike ettepanekuid ning kiitsid nende tööd.  

Liikmete reaktsioonid ei viidanud järjekindlalt ühele suunale. Mõned liikmed juhtisid tähelepanu 

tugevale seosele julgeoleku ja kuritegevuse vastu võitlemisega (massiline ränne sõja ajal) ning 

üleskutsele, et liidu eelarvest rahastataks ühelt poolt füüsilisi tõkkeid, mis takistavad kurjategijate 

kõrvaldamist, teiselt poolt kutsusid teised üles rahastama ELi eelarvest paremaid vastuvõtutingimusi, 

perekondade taasühinemist, haridust, õiglasi võimalusi juurdepääsuks koolitusele, oskuste 

arendamist, mis aitaks paremini integreeruda tööturule kogu ELis. Samuti kutsuti üles suurendama 

valmisolekut investeerida Euroopa ümberasustamisraamistikku, pidades silmas olukorda Afganistanis. 

Paljud liikmed kutsusid üles tegelema kiiresti olukordadega, kus rändajaid kasutatakse poliitilistel 

eesmärkidel („instrumentaliseerimine“), ning reformima Schengeni eeskirju, et rändajate liikumist 

rohkem ja paremini jälgida. Mõned nõudsid ka Dublini eeskirjade läbivaatamist, et tagada, et rändajaid 
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ei sunnita viibima ühes kohas, vaid nad saaksid liikuda kogu Euroopas (teisene ränne). Teised 

rõhutasid, et kuulata tuleks kõiki seisukohti, sealhulgas nende isikute oma, kes „tegutsevad vaikselt 

poliitikast kaugel“, ning et jõupingutused peaksid keskenduma välispiiride kaitsmisele rändevoogude 

eest. 

Üks liige märkis, et platvormil kättesaadavad liikmesriikide panused on väga kasulikud, ning märkis, 

et ränne on platvormil arutatavate teemade seas sageli viimane või eelviimane. 

  

4-      Juht lõpetab koosoleku 

Töörühma juht märkis, et 4. paneelarutelu kolmas istung lükatakse praeguse sanitaarolukorra tõttu 

tõenäoliselt edasi veebruarisse ning et kaaseesistujad leiavad koos eesistujariigi Prantsusmaaga 

võimalusi selle tempo säilitamiseks ning võivad teatada konverentsi kestuse pikendamisest, märkides, 

et aasta alguses on kindlasti kättesaadav rohkem teavet. 

Lõpetuseks tänas ta kõiki osalemise eest ja tuletas meelde, et töörühma liikmetel on tema e-posti 

aadress juhuks, kui nad soovivad temaga ühendust võtta. 
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