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RELATÓRIO SUMÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE MIGRAÇÃO 

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 

 

1-  Alocução introdutória do presidente 

O presidente, Dimitrios KAIRIDIS (parlamentos nacionais, EL), começou por recordar aos membros do 

grupo de trabalho que o contributo dos cidadãos é fundamental para o trabalho da Conferência e 

que envidará todos os esforços para garantir que os pontos de vista e os comentários dos cidadãos 

sejam plenamente ouvidos. 

O presidente recordou a situação dos painéis de cidadãos europeus, centrando-se no Painel 4, e 

salientou também que as recomendações dos painéis nacionais de cidadãos seriam nomeadamente 

debatidas na sessão plenária e que algumas recomendações estavam relacionadas com o domínio da 

migração. 

O presidente transmitiu ainda os seus agradecimentos aos que lhe enviaram contributos escritos e 

sublinhou que esses contributos não podiam ser partilhados por escrito com o resto do grupo de 

trabalho, e convidou os autores a explicarem oralmente as suas posições no grupo de trabalho e a 

fazerem um upload dos seus contributos na plataforma. 

 2- Relatório dos cidadãos do painel de cidadãos europeus (PCE) 4 sobre o ponto da situação 

relativamente aos seus debates 

Em seguida o presidente deu a palavra a todos os cidadãos dos PCE para estes se poderem apresentar 

(todos intervieram para dizer algumas palavras) e explicar os resultados da segunda sessão do seu 

painel.  

No tocante às orientações da segunda sessão, dois cidadãos do Painel 4 explicaram o processo e a 

principal orientação adotada pelo painel em novembro de 2021, mencionando igualmente que, no 

essencial, as suas orientações se inscrevem nos três principais tópicos que o presidente descreveu na 

primeira sessão (ou seja, a migração legal, a migração irregular e a política de asilo), embora tivessem 

assinalado que alguns assuntos são transversais pelo que podem ser colocados numa quarta categoria 

temática intitulada «outros». Estes mencionaram, nomeadamente, o seguinte: 

-  No painel, não houve nenhum cidadão que tivesse referido o encerramento das fronteiras; 

-  A reforma do sistema de Dublim foi frequentemente mencionada no painel; 

-  A Europa deve dispor de uma política comum e eficiente em matéria de migração; 
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-  A Europa deve promover a solidariedade entre os Estados-Membros e, eventualmente, 

alterar o processo de tomada de decisões para que os Estados-Membros trabalhem em 

conjunto e assegurem uma distribuição equitativa dos migrantes; 

-  A Europa deve prestar o mesmo apoio aos países de origem e de trânsito; 

-  A Europa deve adotar uma abordagem pró-ativa da migração. A Europa deve trabalhar em 

diferentes causas, como, por exemplo, a pobreza climática, e colaborar com os países de 

origem;   

-  A Europa deve reforçar o papel da Frontex; 

-  Os cidadãos sugeriram uma nova agência europeia para coordenar as políticas nacionais dos 

Estados-Membros; 

-  A UE deve implementar formas legais de migração, como, por exemplo, para estudos ou 

para o trabalho, uma vez que a UE necessita de determinadas competências; 

-  Deve haver uma abordagem europeia comum em matéria de asilo; 

-  Os migrantes devem ser informados sobre o que os espera na UE; 

-  Deve-se combater as migrações irregulares nomeadamente através da abertura de mais vias 

legais e da comunicação entre os Estados-Membros e os países de origem sobre as vias 

legais para a migração. 

Um membro do grupo de trabalho lamentou o facto de as reuniões não poderem ter tido lugar em 

novembro. O presidente esclareceu que, por razões logísticas, era difícil convocar reuniões formais do 

grupo de trabalho, que necessitam de interpretação, mas indicou que se realizou uma reunião 

informal entre ele, o Sr. Alfieri, o próximo presidente, e os cidadãos, que podiam falar inglês para 

trocar ideias sobre métodos de trabalho, o que foi muito produtivo. Indicou igualmente que iria ver o 

que poderia ser feito para a realização de mais reuniões. 

 Em seguida, o presidente colocou aos cidadãos duas perguntas: 

-  Se pensam que o tema da migração era polarizado; 

-  Se pensam que as três categorias que tinha sugerido poderiam ser utilizadas para organizar 

o trabalho do grupo de trabalho ou se os cidadãos consideravam necessária outra categoria. 

Os cidadãos do painel de cidadãos europeus concordaram em geral que, nos debates do painel, os 

pontos de vista não foram tão polarizados como se esperava e que os debates foram muito 

construtivos. No entanto, houve um cidadão que chamou a atenção para o facto de tal se dever ao 

facto de a maioria dos cidadãos dispostos a participar na Conferência ter pontos de vista positivos 

sobre a UE e a migração.  

3-  Debate sobre o terceiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue 

O presidente solicitou ao Sr. Alfieri, que presidirá posteriormente ao grupo de trabalho no próximo 

ano, que apresentasse um resumo do capítulo do relatório sobre migração. O Sr. Alfieri apresentou 

um esboço abrangente dos diferentes pontos de vista expressos. 

 Em seguida, o Sr. Alfieri solicitou aos dois membros do grupo de trabalho que se tinham oferecido 

durante a primeira reunião do grupo de trabalho para serem responsáveis pelos temas principais da 

migração regular e irregular, que apresentassem os seus pontos de vista. 

Eles subscreveram os pontos de vista expressos pelos cidadãos, manifestaram a sua vontade de 

ouvir e de ler as sugestões dos cidadãos do painel 4 e aplaudiram o seu trabalho.  
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As reações dos membros não apontaram sistematicamente para uma direção. Alguns membros 

chamaram a atenção para a forte ligação com a segurança e o combate à criminalidade («migração 

em massa em tempos de guerra»), juntamente com um apelo para que o orçamento da União financie 

barreiras físicas para «manter os criminosos fora», por um lado, e, por outro lado, outros apelaram a 

um financiamento do orçamento da UE para melhorar as condições de acolhimento, o reagrupamento 

familiar, a educação, as oportunidades justas de acesso à formação e a aquisição de competências 

conducentes a uma melhor integração no mercado de trabalho em toda a UE. Houve também apelos 

no sentido de uma maior disponibilidade para investir num quadro de reinstalação europeu tendo em 

conta a situação no Afeganistão. Muitos membros apelaram à resolução urgente de situações em que 

os migrantes são utilizados para fins políticos («instrumentalização») e a uma reforma das regras de 

Schengen com vista a uma maior e melhor deteção dos movimentos de migrantes. Alguns apelaram 

igualmente à revisão das regras de Dublim para garantir que os migrantes não sejam «forçados a 

permanecer» num único local, mas possam circular por toda a Europa (movimentos 

secundários). Houve ainda outros que sublinharam que todos os pontos de vista devem ser ouvidos, 

incluindo aqueles que «trabalham de forma silenciosa longe da política», e que os esforços devem 

concentrar-se na proteção das fronteiras externas contra os fluxos migratórios. 

Um membro chamou a atenção para o facto de que os contributos por Estado-Membro disponíveis 

na plataforma foram muito úteis e observou que a migração é frequentemente o último ou o 

penúltimo tópico a ser debatido na plataforma.  

4-  Alocução final do presidente 

O presidente indica que a terceira sessão do Painel 4 será provavelmente adiada para fevereiro devido 

ao atual contexto sanitário e que os copresidentes, juntamente com a Presidência francesa, 

encontrarão formas para manter a dinâmica e poderão vir a anunciar o prolongamento da duração da 

Conferência, mencionando que mais informações estariam certamente disponíveis no início do ano. 

O presidente concluiu agradecendo a todos a sua participação e recordou que os membros do grupo 

de trabalho têm o seu endereço eletrónico para o caso de o quererem contactar. 
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