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ZBIRNO POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA MIGRACIJE 

petek, 17. december 2021 

 

1-      Uvodni govor predsednika 

Predsednik Dimitrios KAIRIDIS (nacionalni parlamenti, EL) je najprej člane delovne skupine spomnil, da 

je prispevek državljanov bistven za delo konference in da si bo po najboljših močeh prizadeval, da 

bodo njihova mnenja in pripombe upoštevani. 

Spomnil je na trenutno stanje evropskih državljanskih forumov, zlasti foruma 4, ter poudaril, da bodo 

na plenarnem zasedanju razpravljali tudi o priporočilih nacionalnih državljanskih forumov in da se 

nekatera priporočila nanašajo na področje migracij. 

Zahvalil se je tudi tistim, ki so mu poslali pisne prispevke, in poudaril, da teh prispevkov ni mogoče 

pisno posredovati drugim delovnim skupinam, ter avtorje povabil, da svoja stališča ustno 

predstavijo v delovni skupini ter svoje prispevke naložijo na platformo. 

 2-      Poročilo državljanov, ki sodelujejo na državljanskem forumu 4, o stanju njihovih razprav 

Nato je besedo predal vsem državljanom, ki sodelujejo na državljanskih forumih. Ti so se predstavili 

(vsi so povedali nekaj besed) in pojasnili rezultate druge seje foruma, ki so se ga udeležili.  

Udeleženca druge seje državljanskega foruma 4 sta pojasnila proces in glavno usmeritev, ki so jo 

udeleženci zavzeli novembra 2021, pri čemer sta omenila tudi, da bi se lahko njihove usmeritve v 

bistvu razdelile na tri glavne teme, ki jih je predsednik predstavil na prvi seji (tj. zakonite migracije, 

nedovoljene migracije in azilna politika), pri čemer sta opozorila, da so nekatera vprašanja 

medsektorska in bi jih bilo mogoče uvrstiti v četrto tematsko kategorijo „ostalo“. Omenila sta zlasti 

naslednje: 

–          Nihče na forumu ni omenil zaprtja meja. 

–          Na forumu je bila pogosto omenjena reforma dublinskega sistema. 

–          Evropa bi morala imeti učinkovito skupno migracijsko politiko. 

–          Evropa bi morala spodbujati solidarnost med državami članicami in morda spremeniti 

postopek odločanja, da bi države članice lahko sodelovale in si pravično porazdelile 

migrante. 

–          Evropa bi morala podpreti tudi države izvora in tranzita. 

–          Evropa bi morala imeti proaktiven pristop k migracijam. Obravnavati bi morala različne 

vzroke, podnebno revščino itd. ter sodelovati z državami izvora.   
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–          Evropa bi morala agenciji Frontex dati večjo vlogo. 

–          Državljani so predlagali novo evropsko agencijo za usklajevanje politik držav članic. 

–          EU bi morala uvesti zakonite načine za migracijo, kot sta študij in delo, saj so v EU potrebna 

nekatera znanja in spretnosti. 

–          Skupni evropski pristop k azilu. 

–          Obveščanje migrantov o tem, kaj lahko pričakujejo v EU. 

–          Boj proti nedovoljenim migracijam z odpiranjem več zakonitih poti ter komunikacijo med 

državami članicami in državami izvora o zakonitih poteh za migracijo. 

En član delovne skupine je obžaloval, da novembra ni bilo mogoče organizirati sej. Predsednik je 

pojasnil, da je bilo iz logističnih razlogov težko sklicati uradne seje delovne skupine, pri katerih je bilo 

potrebno tolmačenje, da pa se je neformalno srečal z naslednjim predsednikom Alessandrom 

Alfierijem in državljani, ki so govorili angleško, ter so razpravljali o delovnih metodah, ki so bile zelo 

produktivne. Povedal je tudi, da bo preučil, ali bi lahko organizirali več srečanj. 

 Nato je državljanom zastavil dve vprašanji: 

–          Ali menijo, da je tema migracij polarizirana? 

–          Ali menijo, da bi bilo mogoče tri kategorije, ki jih je predlagal, uporabiti za organizacijo dela 

delovne skupine in ali je potrebna še kakšna druga kategorija? 

Državljani, ki so se udeležili tega foruma, so se na splošno strinjali, da mnenja niso bila tako 

polarizirana, kot so pričakovali, in da so bile razprave zelo konstruktivne. Eden je opozoril, da je morda 

razlog za to dejstvo, da ima večina državljanov, ki so se bili pripravljeni udeležiti konference, pozitivno 

mnenje o EU in migracijah. 

  

3-      Razprava o tretjem vmesnem poročilu z večjezične digitalne platforme 

Predsednik je prosil Alessandra Alfierija, ki bo naslednje leto predsedoval delovni skupini, naj pripravi 

povzetek poglavja poročila o migracijah. Alessandro Alfieri je izčrpno predstavil izražena različna 

stališča, 

 nato pa je člana delovne skupine, ki sta se na prvem sestanku delovne skupine prostovoljno javila, 

da bosta pokrivala glavni temi, dovoljene in nedovoljene migracije, prosil, naj predstavita svoja 

stališča. 

Strinjala sta se s stališči državljanov in izrazila željo, da bi slišali in prebrali predloge državljanov z 

državljanskega foruma 4 ter pozdravila njihovo delo.  

Odzivi članov so bili različni. Nekateri so opozorili na tesno povezavo z varnostjo in bojem proti 

kriminalu („množična migracija v času vojne“) ter pozvali, naj se iz proračuna Unije financirajo fizične 

ovire, da se storilcem kaznivih dejanj prepreči vstop. Nekateri pa so pozvali, naj se iz proračuna EU 

financirajo boljši pogoji za sprejem, združitev družin, izobraževanje, pravične možnosti za dostop do 

usposabljanja in pridobivanje znanj in spretnosti za boljše vključevanje na trg dela po vsej EU. Nekaj 

jih je pozvalo tudi k večji pripravljenosti za naložbe v evropski okvir za preselitev glede na razmere v 

Afganistanu. Številni člani so pozvali k nujnemu obravnavanju izkoriščanja migrantov za politične 

namene in k reformi schengenskih pravil za obsežnejše in boljše sledenje migracijskim gibanjem. 
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Nekateri so pozvali tudi k reviziji dublinskih pravil, da migranti ne bodo prisiljeni ostati na enem mestu, 

temveč bi se lahko gibali po vsej Evropi (sekundarna gibanja). Drugi so poudarili, da bi bilo treba 

upoštevati vsa stališča, vključno s tistimi, ki „tiho delujejo daleč od politike“, in da bi se bilo treba 

osredotočiti na varovanje zunanjih meja pred migracijskimi tokovi. 

En član je opozoril, da so prispevki po državah članicah, ki so na voljo na platformi, zelo koristni in da 

so migracije pogosto zadnja ali predzadnja tema, o katerih se razpravlja na platformi. 

  

4-      Zaključne besede predsednika 

Predsednik je sporočil, da bo tretja seja foruma 4 zaradi trenutnih zdravstvenih razmer verjetno 

preložena na februar in da bosta sopredsednika skupaj s francoskim predsedstvom našla način, da 

ohranimo zagon in morda podaljšamo trajanje konference, pri čemer je navedel, da bo na začetku leta 

zagotovo na voljo več informacij. 

Na koncu se je vsem zahvalil za sodelovanje in spomnil, da imajo člani delovne skupine njegov 

elektronski naslov, če želijo stopiti v stik z njim. 
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