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SAŽETI ZAPISNIK RADNE SKUPINE ZA MIGRACIJE 

Petak, 17. prosinca 2021. 

 

1- Uvodna riječ predsjedatelja 

Predsjedatelj Dimitrios KAIRIDIS (nacionalni parlamenti, EL), prvo je podsjetio članove radne skupine 

da je doprinos građana ključan za rad Konferencije te da će uložiti sve napore kako bi osigurao da se 

mišljenja i komentari građana u potpunosti saslušaju. 

Podsjetio je na trenutačno stanje europskih građanskih panela s naglaskom na 4. panelu te je također 

istaknuo da će se o preporukama nacionalnih građanskih panela raspravljati i na plenarnoj sjednici i 

da su neke preporuke povezane s područjem migracija. 

Također je zahvalio onima koji su mu poslali pisane doprinose i naglasio da se ti doprinosi ne mogu u 

pisanom obliku podijeliti s ostatkom radne skupine te je pozvao autore da usmeno objasne svoja 

stajališta u radnoj skupini i da učitaju svoje doprinose na platformu. 

 2- Izvješće građana s četvrtog Europskog građanskog panela o trenutačnom stanju njihovih rasprava 

Zatim je dao riječ svim građanima iz Europskog građanskog panela kako bi se predstavili (svi su se 

obratili s nekoliko riječi) i objasnili rezultate druge sjednice svojeg panela.  

Kad je riječ o smjernicama druge sjednice, dvoje građana iz 4. panela objasnilo je postupak i glavni 

smjer koji su usvojili u studenome 2021., navodeći i da bi se njihove smjernice u suštini mogle podijeliti 

na tri glavne teme koje je predsjednik opisao na prvoj sjednici (tj. zakonite migracije, nezakonite 

migracije i politika azila), ali su napomenuli da su neka pitanja međusektorska i da se mogu uvrstiti u 

četvrtu temu „ostalo”. Posebno su spomenuli sljedeće: 

-          U panelu nijedan građanin nije spomenuo zatvaranje granica; 

-          eforma Dublinskog sustava često se spominjala; 

-          Europa bi trebala imati zajedničku učinkovitu migracijsku politiku; 

-          Europa bi trebala promicati solidarnost među državama članicama, a možda i promijeniti 

postupak donošenja odluka kako bi države članice zajedno radile i provodile pravednu 

raspodjelu migranata; 

-          Europa bi trebala pružiti jednaku potporu zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama; 

-          Europa bi trebala imati proaktivan pristup migracijama. Europa bi trebala raditi na različitim 

uzrocima, klimatskom siromaštvu itd. i surađivati sa zemljama podrijetla;   

-          Europa bi trebala ojačati ulogu Frontexa; 
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-          građani su predložili osnivanje nove europske agencije za koordinaciju nacionalnih politika 

država članica; 

-          EU bi trebao uvesti zakonite načine migracija, kao što su studiranje i rad, s obzirom na to da 

su EU-u potrebne određene vještine; 

-          zajednički europski pristup azilu; 

-          informiranje migranata o tome što očekivati u EU-u; 

-          borbu protiv nezakonitih migracija otvaranjem više zakonitih načina, komunikacija između 

država članica i zemalja podrijetla o zakonitim migracijskim putevima. 

Jedan je član radne skupine izrazio žaljenje zbog toga što se sastanci nisu mogli održati u studenome. 

Predsjedatelj je pojasnio da je iz logističkih razloga bilo teško sazvati formalne sastanke radne skupine 

za koje je potrebno usmeno prevođenje, ali je naveo da je održan vrlo produktivan neformalni 

sastanak između njega, budućeg predsjedatelja Alfierija i građana koji govore engleski jezik, radi 

razmjene mišljenja o metodama rada. Također je rekao da će vidjeti što bi se moglo učiniti kako bi se 

održalo više sastanaka. 

 Predsjednik je zatim građanima postavio dva pitanja: 

-          smatraju li da je tema migracija polarizirana; 

-          smatraju li da bi se tri kategorije koje je predložio mogle upotrijebiti za organizaciju rada 

radne skupine ili je potrebna nova kategorija. 

Građani iz Europskog građanskog panela općenito su se složili da u raspravama panela stajališta nisu 

polarizirana u skladu s očekivanjima te da su rasprave bile vrlo konstruktivne. Međutim, jedan je 

građanin ukazao na činjenicu da bi to moglo biti posljedica činjenice da većina građana koji su voljni 

sudjelovati na konferenciji ima pozitivna stajališta o EU-u i migracijama. 

  

3- Rasprava o trećem privremenom izvješću o višejezičnoj digitalnoj platformi 

Predsjedatelj je zamolio g. Alfierija, koji će predsjedati radnom skupinom iduće godine da dostavi 

sažetak poglavlja izvješća o migracijama. G. Alfieri iznio je sveobuhvatan pregled različitih iznesenih 

stajališta. 

Zatim je pozvao dva člana radne skupine, koji su dobrovoljno sudjelovali na prvom sastanku radne 

skupine, da budu odgovorni za glavne teme zakonite i nezakonite migracije i da iznesu svoja stajališta. 

Oni su se složili sa stajalištima građana, izrazili želju da saslušaju i pročitaju prijedloge građana iz 4. 

panela te su pozdravili njihov rad.  

Reakcije članova nisu dosljedno ukazivale u jednom smjeru. Neki su članovi ukazali na snažnu 

povezanost sa sigurnošću i borbom protiv kriminala („masovna migracija u vrijeme rata”) te su pozvali 

na to da se s jedne strane iz proračuna Unije financiraju fizičke prepreke za „držanje kriminalaca 

podalje”, a s druge strane, neki su sudionici pozvali na financiranje iz proračuna EU-a za bolje uvjete 

prihvata, spajanje obitelji, obrazovanje, pravedne mogućnosti pristupa osposobljavanju, izgradnju 

vještina koje će dovesti do bolje integracije na tržište rada diljem EU-a. Također je bilo pozivna na veću 

spremnost na ulaganje u europski okvir za preseljenje s obzirom na stanje u Afganistanu. Mnogi su 

članovi pozvali na hitno rješavanje situacija u kojima se migranti upotrebljavaju u političke svrhe 
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(„instrumentalizacija”) i na reformu schengenskih pravila radi većeg i boljeg praćenja kretanja 

migranata. Neki su također pozvali na reviziju Dublinskih pravila kako bi se osiguralo da migranti nisu 

„primorani ostati” na jednom mjestu, već da se mogu kretati diljem Europe (sekundarna 

kretanja). Drugi su naglasili da bi se trebala čuti sva stajališta, uključujući one koji „tiho rade daleko 

od politike” te da bi napori trebali biti usmjereni na zaštitu vanjskih granica od migracijskih tokova. 

Jedan je član napomenuo da su doprinosi po državama članicama, dostupni na platformi, bili vrlo 

korisni te je napomenuo da su migracije često na zadnjem ili predzadnjem mjestu kad je riječ o 

temama o kojima se raspravljalo na platformi. 

  

4- Završna riječ predsjedatelja 

Predsjedatelj je naveo da će se treća sjednica 4. panela vjerojatno odgoditi za veljaču zbog trenutačnog 

sanitarnog konteksta te da će supredsjedatelji, zajedno s francuskim predsjedništvom, pronaći načine 

da zadrže zamah i najaviti produljenje trajanja konferencije, navodeći da će više informacija sigurno 

biti dostupno na početku godine. 

Zaključio je zahvalivši svima na sudjelovanju i podsjetio da članovi radne skupine imaju njegovu 

adresu elektroničke pošte ako mu se žele obratiti. 
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