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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN SEITSEMÄNNEN 
KOKOUKSEN YHTEENVETO  

 

Torstai 7. huhtikuuta 2022 klo 18.00–20.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

Perättäiset puheenjohtajat: Alessandro Alfieri, Italian senaatin jäsen, Italia, ja Dimitris Kairidis, Kreikan 
parlamentin jäsen, Kreikka 

Puheenjohtaja Alfieri avasi kokouksen ja kiitti työryhmän jäseniä 25. maaliskuuta 2022 pidetyssä 
edellisessä kokouksessa käydyistä hedelmällisistä keskusteluista. Hän kertoi, että työryhmän 
kuudennen kokouksen jälkeen ehdotusluonnoksia oli tarkistettu tiiviissä yhteistyössä tiedottajan 
kanssa yksimielisimmin kannatettujen kommenttien huomioon ottamiseksi.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että 25. maaliskuuta pidetyn edellisen kokouksen yhteenveto katsotaan 
hyväksytyksi ja se käännetään kaikille kielille ja ladataan verkkoon foorumille.  

2. Tiedottajan puheenvuoro 

Myös tiedottaja oli tyytyväinen edellisessä työryhmässä käytyihin hedelmällisiin keskusteluihin ja 
korosti tärkeimpiä ehdotettuja muutoksia. Tämän jälkeen hän antoi puheenvuoron toiselle 
kansalaiselle, jolla oli muutamia ehdotuksia tarkistetuiksi ehdotusluonnoksiksi: 

ꟷ Lisätään ehdotuksen 1 toimenpiteeseen 3, jossa viitataan ”aivovuotoon”, viittaus ehdotuksen 
2 toimenpiteeseen 1, koska viimeksi mainittu toimenpide liittyy siihen.  

ꟷ Lisätään ehdotuksen 1 toimenpiteeseen 5, joka koskee tiedotus- ja valistustoimia 
muuttoliikkeeseen liittyvistä aiheista, myös viittaus ”osallistamiseen”. 

ꟷ Muutetaan ehdotuksen 3 tavoitteen otsikkoa, jotta se vastaisi paremmin toimenpiteitä.  

Puheenjohtaja kiitti tiedottajaa tämän puheenvuorosta ja pyysi jäseniä pohtimaan näitä ehdotuksia.  

3. Tarkistettujen ehdotusluonnosten esittely ja käsittely, jotta tarkistetut ehdotusluonnokset 
voidaan esitellä täysistunnossa 8.–9. huhtikuuta 2022 

Puheenjohtaja esitteli tarkistetut ehdotusluonnokset ja selitti yksityiskohtaisesti kaikki tehdyt 
mukautukset yksitellen.  

Tämän jälkeen käydyn keskustelun aikana esitettiin seuraavat ehdotukset: 

ꟷ Työryhmän jäsenet suhtautuivat yleisesti ottaen myönteisesti tarkistettuihin 
ehdotusluonnoksiin. 

ꟷ Kansalaisen edellä esitettyjä ehdotuksia kannatettiin yleisesti. 

ꟷ Useat työryhmän jäsenet pyysivät lisäämään selkeän viittauksen paikallis- ja 
alueviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooliin kotouttamisprosessissa.  
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ꟷ Yksi jäsen, jota muutamat muutkin kannattavat, ehdotti, että toimenpiteisiin lisättäisiin 
maininta nais- ja lapsikaupasta, kun otetaan huomioon nykyinen dramaattinen tilanne. 

Ehdotus 1: 

ꟷ Ehdotettiin, että ehdotuksen 1 toimenpiteestä 2 poistetaan viittaus ilmaisuun ”perustetaan 
[...] integroitu virasto” ja aloitetaan ilmaisulla ”laajennetaan Euroopan työnvälitysverkoston 
(EURES) toimivaltuuksia”, sillä se voisi johtaa kilpaileviin elimiin, koska EURES on jo olemassa 
ja hiljattain tehdyssä arvioinnissa todettiin, että EURES on merkityksellinen. Sen sijaan 
ehdotettiin mahdolliseksi ilmaisua ”perustetaan eurooppalainen yhteisö”, jotta voitaisiin 
ilmaista, että meidän olisi hyödynnettävä jo olemassa olevia. Samasta toimenpiteestä 
esitettiin toinenkin kommentti, jossa ehdotettiin sanojen ”yhdenvertainen” ja 
”yhdenvertainen kohtelu” (”yhdenvertainen pääsy EU:n työmarkkinoille ja yhdenvertainen 
kohtelu EU:n työmarkkinoilla”) lisäämistä.  

ꟷ Keskusteltiin ehdotuksen 1 toimenpiteen 4 sanasta ”yhdenmukaistaminen”, sillä EU:lla ei ole 
toimivaltaa määrätä yhdenmukaistettuja työoloja ja -ehtoja. Useat jäsenet pyysivät 
sanamuodon muuttamista esimerkiksi muotoon ”työoloja ja -ehtoja koskevien 
vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistaminen” tai korvaamista ilmaisulla ”ylöspäin 
tapahtuvan lähentymisen edistäminen”. Tiedottaja korosti, että tarkoituksena tässä on 
rajoittaa EU:n sisäistä muuttoliikettä ja aivovuotoa. 

ꟷ Yksi jäsen ehdotti myös, että lisätään uusi toimenpide, joka koskee Schengenin 
tietojärjestelmän ja kansallisten tietokantojen käyttöä maahanmuuttajien hyväksikäytön 
torjumiseksi harmaan taloudessa.  

Ehdotus 2: 

ꟷ Ehdotuksen 2 toimenpiteeseen 1 ehdotettiin lisättäväksi sana ”kumppanuussopimuksilla”.  

ꟷ Yksi jäsen pyysi, että ehdotuksen 2 toimenpiteeseen 2 lisättäisiin Frontexin 
riippumattomuuden lisääminen. Saman toimenpiteen yhteydessä toinen jäsen pyysi, että 
lisätään sana ”valvonta”, joka täydentäisi nykyistä ilmaisua ”kaikkien ulkorajojen suojelu”. 
Lisäksi ehdotettiin, että toimenpiteen toinen osa muotoillaan uudelleen siten, että 
selvennetään ilmaisuja ”muuttajia välineenä käyttävien valtioiden hybridihyökkäyksiin” ja 
”ihmisoikeusloukkauksiin”.  

Ehdotus 3: 

ꟷ Ehdotuksen 3 toimenpiteen 1 yhteydessä ehdotettiin, että ilmaisu ”otetaan käyttöön EU:n 
lainsäädäntötoimia” muotoillaan uudelleen muotoon ”kehitetään EU:n laajuisia 
toimenpiteitä”, jotta se vastaisi paremmin uusien lainsäädäntötoimien prosessia.  

ꟷ Ehdotuksen 3 toimenpiteen 2 yhteydessä yksi jäsen ehdotti, että viitataan akateemiseen 
tutkimukseen perustuvaan apuun kolmansille maille.  

Ehdotus 4: 

ꟷ Ehdotuksen 4 toimenpiteen 2 yhteydessä yksi jäsen pyysi harkitsemaan ”muiden 
solidaarisuuden muotojen” lisäämistä ehdotusten tasapainottamiseksi. Puheenjohtaja 
huomautti tältä osin, että se voisi olla tasapainoinen kompromissi.  
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ꟷ Yksi jäsen kommentoi ehdotuksen 4 toimenpidettä 3 ja katsoi, että direktiivissä 2013/33/EU 
mainitut turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset olivat jo 
riittävät.  

ꟷ Ehdotuksen 4 toimenpiteen 5 yhteydessä useat jäsenet ehdottivat, että ei viitattaisi EU:n 
turvapaikkaviraston toimeksiannon vahvistamiseen, ja selittivät, että toimeksiantoa oli 
äskettäin vahvistettu.  

ꟷ Neljännen ehdotuksen yhteydessä yksi jäsen ehdotti myös, että lisätään uusi toimenpide 
loppujenkin EU:n jäsenvaltioiden liittämiseksi Schengen-alueeseen.  

Ehdotus 5: 

ꟷ Ehdotuksen 5 toimenpiteen 1 yhteydessä ehdotettiin paikallis- ja alueviranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolin korostamista.  

ꟷ Ehdotuksen 5 toimenpiteen 2 yhteydessä ehdotettiin lisättäväksi ilmaisu ”jos mahdollista, 
omavaraisuuden lisäämiseksi”. Saman toimenpiteen yhteydessä yksi jäsen pyysi poistamaan 
ilmaisun ”asiaankuuluvat tutkinnot” ja lisäämään ilmaisun ”yhdenvertaiseen kohteluun ja 
ihmisarvoisiin työoloihin ja -ehtoihin perustuen”.  

ꟷ Yksi jäsen pyysi myös uutta toimenpidettä kansalaisjärjestöjen antaman humanitaarisen avun 
rangaistavuuden poistamiseksi. 

4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kiitti työryhmän jäseniä, myös Kairidisin puolesta, heidän sitoutumisestaan prosessiin 
ja heidän osallistumisestaan.   
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Liite: luettelo kokoukseen rekisteröidyistä jäsenistä  

Etunimi Sukunimi Organisaatio 
Andy ELLUL Neuvosto 
Arnoldas ABRAMAVIČIUS Neuvosto 
Alessandro ALFIERI Kansalliset parlamentit 
Abir AL-SAHLANI Euroopan parlamentti 
Konstantinos ANDREADAKIS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Marc ANGEL Euroopan parlamentti 
Malik AZMANI Euroopan parlamentti 
Pernando BARRENA ARZA Euroopan parlamentti 
Gunnar BECK Euroopan parlamentti 
Magnus BERNTSSON Paikallinen/alueellinen edustaja 
Marjolijn  BULK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Jaroslav  BŽOCH Kansalliset parlamentit 
Luís  CAPOULAS SANTOS Kansalliset parlamentit 
Liina CARR Työmarkkinaosapuolet 

Iness CHAKIR Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Laura Maria CINQUINI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Angel DZHAMBAZKI Euroopan parlamentti 
Karoline EDTSTADLER Neuvosto 
Julia EICHBERGER  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 
Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 
Maya DOBREVA Neuvosto 

Sigge ERIKSSON Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sunčana GLAVAK Euroopan parlamentti 
Ľudovít  GOGA Kansalliset parlamentit 
Hafida GUELLATI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Gabriela HEGENBERG  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Ylva JOHANSSON Komissio 
Dimitris  KAIRIDIS Kansalliset parlamentit 
Jeroen LENAERS Euroopan parlamentti 
Cees LOGGEN Paikallinen/alueellinen edustaja 
Oudekki  LOONE Kansalliset parlamentit 
Arminas  LYDEKA Kansalliset parlamentit 
Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Neuvosto 
Augusta  MONTARULI Kansalliset parlamentit 
Nathalie  OBERWEIS Kansalliset parlamentit 
Tamás SZILÁGYI Neuvosto 
Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 
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Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Yoomi RENSTROM Alueiden komitea 
Milosh  RISTOVSKI Kansalaisyhteiskunta 
Desislava SIMEONOVA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Andrzej SKIBA Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 
Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopan parlamentti 
Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 
Tuomas Heikki SUIHKONEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Kata TUTTO Alueiden komitea 
Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 
Hubregt VERHOEVEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Dragan VOLAREVIC  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Krasimir ZLATINOV  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


