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1.      Az elnök megnyitja az ülést 

Az elnök, Dimitrios KAIRIDIS (nemzeti parlamentek, EL) először is emlékezteti a munkacsoport tagjait 

arra, hogy a polgárok hozzájárulása elengedhetetlen a konferencia munkájához, és hogy mindent 

megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok véleményét és megjegyzéseit teljes mértékben 

meghallgassák. 

Emlékeztet az európai polgári vitacsoportokkal kapcsolatos jelenlegi helyzetre, a 4. vitacsoportra 

összpontosítva, és kiemeli, hogy a nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásait a plenáris ülésen is 

megvitatják, és hogy egyes ajánlások a migráció területéhez kapcsolódnak. 

Köszönetet mond azoknak is, akik írásbeli hozzászólásokat küldtek neki, és hangsúlyozza, hogy ezeket 

a hozzászólásokat nem lehetett írásban megosztani a munkacsoport többi tagjával, és felkéri a 

szerzőket, hogy szóban fejtsék ki álláspontjukat a munkacsoportban, és töltsék fel hozzászólásaikat 

a platformra. 

 2.      A 4. európai polgári vitacsoport szóvivői beszámolnak megbeszéléseik jelenlegi állásáról 

Ezután megadja a szót az európai polgári vitacsoportokban részt vevő valamennyi polgárnak, hogy 

bemutatkozzanak (mindannyian felszólalnak, hogy mondjanak néhány szót magukról), és kifejtsék 

vitacsoportjuk második ülésszakának eredményeit.  

A második ülésszak irányvonalait illetően a 4. vitacsoportban részt vevő két polgár ismerteti a 

vitacsoportban 2021 novemberében lezajlott folyamatokat és a követett fő irányt, megemlítve azt is, 

hogy az irányvonalakat lényegében az elnök által az első ülésszakon felvázolt három fő téma (azaz a 

jogszerű migráció, az irreguláris migráció és a menekültügyi politika) között lehetne megosztani, 

megjegyezve ugyanakkor, hogy egyes kérdések több területet is érintenek, és egy negyedik, „egyéb” 

kategóriába lennének sorolhatók. Különösen a következőket említik: 

-          a vitacsoportban egyetlen polgár sem említette a határok lezárását; 

-          a vitacsoportban gyakran említették a dublini rendszer reformját; 

-          Európának hatékony közös migrációs politikával kellene rendelkeznie; 

-          Európának elő kellene mozdítania a tagállamok közötti szolidaritást, és adott esetben meg 

kellene változtatnia a döntéshozatali folyamatot annak érdekében, hogy a tagállamok 

együttműködjenek és a migránsokat méltányosan osszák el egymás között; 
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-          Európának ugyanolyan támogatást kellene nyújtania a származási és tranzitországok 

számára; 

-          Európának proaktív megközelítést kellene alkalmaznia a migrációval kapcsolatban. 

Európának foglalkoznia kellene a különböző okokkal, az éghajlattal, a szegénységgel stb., és 

együtt kellene működnie a származási országokkal;   

-          Európának meg kellene erősítenie a Frontex szerepét; 

-          a polgárok új európai ügynökséget javasoltak a tagállamok nemzeti politikáinak 

összehangolására; 

-          az EU-nak ki kellene alakítania a migráció jogszerű módjait, például a tanulást és a munkát, 

mivel az EU-nak szüksége van bizonyos készségekre; 

-          közös európai menekültügyi megközelítés; 

-          a migránsok tájékoztatása arról, hogy mire számíthatnak az EU-ban; 

-          az irreguláris migráció elleni küzdelem több jogszerű út megnyitásával, valamint a 

tagállamok és a származási országok közötti kommunikáció a migráció jogszerű útjairól. 

A munkacsoport egyik tagja sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy novemberben nem kerülhetett sor 

ülésekre. Az elnök egyértelművé teszi, hogy logisztikai okokból nehéz összehívni a munkacsoport 

hivatalos üléseit, amelyeken tolmácsolásra van szükség, de jelzi, hogy nem hivatalos találkozóra került 

sor közte, a következő elnök, Alfieri úr és az angolul tudó polgárok között, hogy eszmecserét 

folytassanak a munkamódszerekről, amely nagyon eredményes volt. Azt is jelzi, hogy meg fogja 

vizsgálni, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy több ülést tartsanak. 

 Az elnök ezután két kérdést tesz fel a polgároknak: 

-          úgy gondolják-e, hogy a migráció kérdése polarizált; 

-          úgy vélik-e, hogy az általa javasolt három kategóriát fel lehetne használni a munkacsoport 

munkájának megszervezésére, vagy a polgárok úgy érzik-e, hogy további kategóriára van 

szükség. 

Az európai polgári vitacsoportban részt vevő polgárok széles körben egyetértenek abban, hogy a 

vitacsoport megbeszélésein a vélemények nem olyan polarizáltak, mint azt várták, és hogy a 

megbeszélések nagyon építő jellegűek. Egy polgár azonban rámutat, hogy ez annak tudható be, hogy 

a konferencián részt venni kívánó polgárok többsége pozitívan vélekedik az EU-ról és a migrációról. 

  

3.      A résztvevők megvitatják a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről készült 

harmadik időközi jelentést 

Az elnök felkéri Alfieri urat, aki a jövő évben a munkacsoport elnöke lesz, hogy foglalja össze a 

jelentés migrációról szóló fejezetét. Alfieri úr átfogó áttekintést ad a különböző kifejtett 

véleményekről. 

 Ezután Alfieri úr arra kéri a munkacsoport két tagját, akik a munkacsoport első ülésén önkéntesen 

jelentkeztek arra, hogy ők feleljenek a jogszerű migráció és az irreguláris migráció kiemelt témáiért, 

hogy fejtsék ki véleményüket. 

Egyetértenek a polgárok által kifejtett nézetekkel, kifejezik készségüket arra, hogy meghallgassák és 

elolvassák a 4. vitacsoportban részt vevő polgárok javaslatait, és üdvözlik munkájukat.  
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A tagok reakciói nem mutatnak következetesen egy irányba. Egyrészt egyes tagok rámutatnak a 

biztonsággal és a bűnözés elleni küzdelemmel fennálló szoros kapcsolatra („tömeges migráció háború 

idején”), valamint arra az igényre, hogy az uniós költségvetés finanszírozza a „bűnözők távoltartására” 

szolgáló fizikai akadályokat, másrészt pedig mások az uniós költségvetésből történő finanszírozásra 

szólítanak fel a jobb befogadási feltételek, a családegyesítés, az oktatás, a képzéshez való méltányos 

hozzáférés, valamint az egész EU-ban jobb munkaerőpiaci integrációt eredményező készségek 

fejlesztése érdekében. Az afganisztáni helyzetre tekintettel több befektetést szorgalmaznak az európai 

uniós áttelepítési keretbe is. Sok tag kéri, hogy sürgősen kezeljék azokat a helyzeteket, amikor a 

migránsokat politikai célokra használják fel, valamint hogy reformálják meg a schengeni szabályokat a 

migrációs mozgások nagyobb mértékű és jobb nyomon követése érdekében. Néhányan a dublini 

szabályok felülvizsgálatát is szorgalmazzák annak biztosítása érdekében, hogy a migránsokat ne 

„kényszerítsék” egy helyen való „tartózkodásra”, hanem Európa-szerte mozoghassanak (másodlagos 

mozgások). Mások hangsúlyozzák, hogy minden véleményt meg kell hallgatni, beleértve azokét is, 

akik „csendesen dolgoznak, távol a politikától”, és hogy az erőfeszítéseket a külső határok migrációs 

hullámokkal szembeni védelmére kell összpontosítani. 

Egy tag megjegyzi, hogy a platformon elérhető, tagállamok szerint csoportosított hozzászólások 

nagyon hasznosak, és megjegyzi, hogy a platformon megvitatott témák közül a migráció gyakran az 

utolsó vagy az utolsó előtti. 

  

4.      Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök jelzi, hogy a 4. vitacsoport harmadik ülésszakát a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt 

valószínűleg februárra halasztják, és hogy a társelnökök a francia soros uniós elnökséggel együtt meg 

fogják találni a módját a lendület megőrzésének, és bejelenthetik a konferencia időtartamának 

meghosszabbítását, megemlítve, hogy az év elején biztosan több információ áll majd rendelkezésre. 

Végezetül köszönetet mond mindenkinek a részvételért, és emlékeztet arra, hogy a munkacsoport 

tagjainak megvan az e-mail-címe arra az esetre, ha kapcsolatba kívánnak lépni vele. 
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