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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, από τις 17.30 έως τις 19.30 (διαδικτυακά) 

 

1. Κήρυξη της έναρξης από τον πρόεδρο 

Διαδοχική προεδρία: Alessandro Alfieri, μέλος της Ιταλικής Γερουσίας, Ιταλία· Δημήτρης Καιρίδης, 
βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, Ελλάδα 

Ο πρόεδρος, κ. Alfieri, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του 
προς τον ουκρανικό λαό, λέγοντας ότι ο πόλεμος και η επίθεση κατά της Ουκρανίας αποτελούν σημείο 
καμπής για την Ευρώπη, μεταξύ άλλων σε θέματα μετανάστευσης. 

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου θεωρείται ότι εγκρίνονται και θα μεταφραστούν σε όλες τις 
γλώσσες και θα αναφορτωθούν στην πλατφόρμα. 

2. Παρουσίαση των συστάσεων από τους πολίτες από την ομάδα Ευρωπαίων πολιτών 4 και των 
συστάσεων των εθνικών ομάδων πολιτών, που συνδέονται με τη μετανάστευση 

Οι πολίτες από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών δεν επιθυμούν να παρουσιάσουν όλες τις συστάσεις 
μία προς μία, αλλά προτιμούν να αναφέρουν τις συστάσεις που ενέκρινε η ομάδα σχετικά με τη 
μετανάστευση.  

Δύο πολίτες από την Ομάδα Ευρωπαίων πολιτών παίρνουν τον λόγο και ενημερώνουν σχετικά με τις 
συστάσεις για την πολιτική ασύλου και την ενσωμάτωση και τη νόμιμη μετανάστευση. Ένας από τους 
πολίτες δεν μπορεί να πάρει τον λόγο λόγω τεχνικών ζητημάτων. 

Μεταξύ άλλων, δηλώνουν ότι:   

§ υπάρχουν πολλές αλληλοεπικαλυπτόμενες συστάσεις·  

§ οι περισσότερες συστάσεις αφορούν την πολιτική ασύλου·  

§ δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι για την κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία δείχνει ότι το 
σύστημα μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε·  

§ αναφέρουν την ανάγκη για ένα ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·  

§ απαιτείται μια κοινή προσέγγιση, όχι μόνο ομοιόμορφων κανόνων, αλλά και στήριξης των 
κρατών μελών, και ιδίως των κρατών μελών των συνόρων·  

§ η αλληλεγγύη είναι καίριας σημασίας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των αιτούντων άσυλο·  

§ υπάρχει ανάγκη για κοινές διαδικασίες βασισμένες σε κοινές πρακτικές·  
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§ οι πολίτες επίσης ζητούν καλύτερες δομές υποδοχής· 

§ τάσσονται υπέρ της αντικατάστασης της οδηγίας σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους 
αιτούντες άσυλο από έναν υποχρεωτικό κανονισμό·  

§ ζητούν την παρακολούθηση της εφαρμογής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

§ αναφέρουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων ασύλου·  

§ ζητούν να αξιολογούνται ταχύτερα οι αιτήσεις ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της 
αναδιανομής των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, και αναφέρουν ότι σε περίπτωση απόρριψης του 
ασύλου, οι μετανάστες θα πρέπει να επαναπατρίζονται· 

§ τέλος, οι πολίτες αναφέρουν ότι η ένταξη και η επιστροφή των μεταναστών θα πρέπει να 
ανακατευθυνθούν στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη των συνόρων που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα στις μεταναστευτικές ροές. 

Μετά την παρουσίαση αυτή, εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων πολιτών των Κάτω Χωρών (NL) και της 
Λιθουανίας (LT) με συστάσεις σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης παρουσιάζουν επίσης τις 
συστάσεις τους, και συγκεκριμένα: 

§ η συζήτηση δεν θα πρέπει να παραβλέπει τα πιο λεπτά σημεία και θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι διαφεύγουν από μη 
ασφαλείς χώρες (ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών)· 

§ η κατανομή των προσφύγων θα πρέπει να είναι δίκαιη, με σαφή κριτήρια (ομάδα πολιτών 
των Κάτω Χωρών)· 

§ η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τις χώρες προέλευσης με γνώσεις και εμπειρία για τον μετριασμό 
των αιτίων της μετανάστευσης, όπως η κλιματική αλλαγή ή οι συγκρούσεις (ομάδα πολιτών 
των Κάτω Χωρών)· 

§ θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα ασχολείται με τις 
μεταναστευτικές προκλήσεις, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 
κρίσεων και την κατάρτιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης (ομάδα πολιτών της Λιθουανίας)· 

§ θα πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα της θέσπισης ενός συστήματος ποσοστώσεων σε 
επίπεδο ΕΕ (ομάδα πολιτών της Λιθουανίας)· 

§ θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανοικτή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ (ομάδα πολιτών της 
Λιθουανίας)· 

§ να υπάρξει πιο ενεργός διάλογος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και να ξεκινήσουν 
συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις της μετανάστευσης (ομάδα πολιτών της Λιθουανίας)· 

§ να ακολουθήσει η ΕΕ ενεργό και αυστηρή πολιτική έναντι των κρατών που χρησιμοποιούν τις 
μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο υβριδικών επιθέσεων (ομάδα πολιτών της Λιθουανίας). 

Λόγω τεχνικών ζητημάτων, ένας από τους πολίτες που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα πολιτών της 
Γαλλίας δεν μπορεί να λάβει τον λόγο. 
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Λόγω των τεχνικών ζητημάτων, τα οποία εμποδίζουν δύο πολίτες να παρουσιάσουν τις συστάσεις 
τους, ο πρόεδρος αποφασίζει ότι η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, θα ξεκινήσει με τη συνέχεια που θα δοθεί στην παρουσίαση των 
συστάσεων των πολιτών.  

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συστάσεις των πολιτών  

Η συζήτηση στην ομάδα εργασίας οργανώνεται γύρω από τις συστάσεις ή τα ζητήματα που 
συνδέονται με τη μετανάστευση (19). 

Ο πρόεδρος καλεί τον Αντιπρόεδρο Σχοινά, ο οποίος συμμετέχει κατ’ εξαίρεση στην εν λόγω ομάδα 
εργασίας, να παρουσιάσει τις απόψεις του σχετικά με τη Διάσκεψη και τις συστάσεις των πολιτών. Ο 
Αντιπρόεδρος Σχοινάς τονίζει τα εξής:  

- Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως τώρα που αυτό 
επισκιάζεται από πρωτοφανή γεγονότα που θεωρούνται κατάλοιπα του παρελθόντος. 

- Η διαδικασία της Διάσκεψης θα πρέπει να αφορά περισσότερους πολίτες (προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω): η Επιτροπή («Βρυξέλλες») δεν θα πρέπει να είναι επικεφαλής (προσέγγιση από 
πάνω προς τα κάτω).   

- Εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πλούτο των συνεισφορών και των συστάσεων, τονίζοντας 
ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με το έργο της Επιτροπής, προτείνοντας ένα ολιστικό, 
συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο της ΕΕ για τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου. Ο 
Αντιπρόεδρος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την οικονομική ισχύ και τη σημασία 
της στον κόσμο, η Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει κοινή μεταναστευτική πολιτική. 

- Υπογραμμίζει ότι οι σημερινές εποχές εργαλειοποίησης, η ουκρανική κρίση και η διαρκώς 
αυξανόμενη ανασφάλεια στον κόσμο μάς υποχρεώνουν να προχωρήσουμε γρήγορα και να 
συμφωνήσουμε σχετικά με το Σύμφωνο. Παρουσιάζει τους κύριους πυλώνες του Συμφώνου ως 
«οικία με τρεις ορόφους»:  

o το ισόγειο — οι σχέσεις με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης — πρέπει να 
οικοδομήσουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις γειτονικές χώρες, ώστε να 
προσφέρουν καλύτερη ζωή στους τόπους προέλευσης και όχι παράνομη διακίνηση·  

o ο πρώτος όροφος — ισχυρό συλλογικό σύστημα της ΕΕ για τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων — δηλώνοντας ότι δεν είναι ηθικό, δίκαιο και πολιτικά αποδεκτό να ανατεθεί 
η αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά στα κράτη μέλη πρώτης εισόδου· πρόκειται για 
συλλογική ευθύνη της ΕΕ, η οποία πρέπει να αναληφθεί από κοινού από όλες τις χώρες 
της ΕΕ με ενιαίες διαδικασίες ασύλου·  

o ο τελευταίος όροφος: αλληλεγγύη και επιμερισμός των βαρών — και τα 27 κράτη μέλη 
θα πρέπει να επιδείξουν, με βάση την κλείδα κατανομής, τον σωστό βαθμό αλληλεγγύης 
ώστε όλα να συμβάλουν στην ευθύνη της διαχείρισης της μετανάστευσης. 

 
Τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν γενικά την ικανοποίησή τους για τις συστάσεις που 
εγκρίθηκαν από τις ομάδες Ευρωπαίων και εθνικών πολιτών. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, 
διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
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- αναφέρεται η ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (2013/33/ΕΕ)·  

- η ανάγκη για καλύτερη φροντίδα (π.χ. συνθήκες υποδοχής, εκπαίδευση, ένταξη) των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων· 

- αναθεώρηση/κατάργηση των «κανόνων του Δουβλίνου»· 

- εστίαση της εξωτερικής δράσης στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης σε τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και των 
συγκρούσεων, της επιστροφής και της επανεισδοχής σε ασφαλείς χώρες και πρόληψη των 
ροών από μη ασφαλείς χώρες (σε συνδυασμό με καλύτερη προστασία των εξωτερικών 
συνόρων)·  

- καλύτερη ένταξη (προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι πρόσφυγες στην ΕΕ)·  

- διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών·  

- σαφή κριτήρια για τη δίκαιη κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών της ΕΕ·  

- η σημασία της εφαρμογής κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης, ενός συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες που θα συνδέει την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) με την αλληλεγγύη· 
αποτελεσματικότερη πολιτική κατά της εργαλειοποίησης των μεταναστών για πολιτικούς 
σκοπούς και κοινή δράση κατά των υβριδικών επιθέσεων, αλλά και έντονη κριτική κατά της 
θέσης της Επιτροπής κατά της χρηματοδότησης των φυσικών εμποδίων που κρίνονται 
αναγκαία·  

- ο σημαντικός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ένταξη των μεταναστών 
και για την αλλαγή νοοτροπίας σε θετική γλώσσα και μηνύματα σχετικά με τη μετανάστευση·  

- οι συστάσεις 7, 10, 27, 31 σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, τα ίσα εργασιακά 
δικαιώματα και την ταχεία ρύθμιση του καθεστώτος αναγνωρίζονται ιδιαίτερα σε μία 
παρέμβαση·  

- ο σημαντικός και ενισχυμένος ρόλος του Frontex· 

- η σύσταση 40 σχετικά με τη σημασία της αλληλεγγύης χαιρετίζεται από ένα μέλος το οποίο 
τονίζει ότι το Σύμφωνο αποτελεί πλήρη αναμόρφωση του συστήματος μετανάστευσης και 
εκφράζει την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις θα ξεκινήσουν 
σύντομα· 

- τονίζεται η ανάγκη για ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης που 
θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

- η ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· 

- ζητείται να προσφερθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί με αυτόματο μηχανισμό 
μετεγκατάστασης και εκφράζεται επίσης κριτική για την υπερβολική επιβάρυνση των κρατών 
πρώτης γραμμής· 

- οι τελικές συστάσεις θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλες οι γνωμοδοτήσεις και οι συστάσεις από τις διάφορες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας· 
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- η σημασία των εξωτερικών πτυχών της μετανάστευσης και ιδίως των αμοιβαίων επωφελών 
εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· 

- τονίζεται η προστασία των εξωτερικών συνόρων και της ασφάλειας — απειλή 
εργαλειοποίησης/υβριδικού πολέμου· 

- τονίζεται ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ένα σύστημα που δημιουργεί παράγοντες έλξης 
για τους μετανάστες· 

- Όσον αφορά το ζήτημα της προσωρινής προστασίας, οι «άδειες διαμονής βάσει του εθνικού 
δικαίου» σηματοδοτούν ότι οι Ουκρανοί υπήκοοι θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους 
μόλις ξεπεραστεί η κρίση.  

Ο πρόεδρος καλεί τον Αντιπρόεδρο Σχοινά να απαντήσει στη συζήτηση. Ο αντιπρόεδρος διευκρινίζει 
τα εξής:  

- οι προτεραιότητες τείνουν να είναι κατακερματισμένες· οι μερικές προσεγγίσεις/λύσεις δεν 
είναι έγκυρες, όλες οι πτυχές πρέπει να οικοδομηθούν εξίσου και να είναι ανθεκτικές ώστε η 
ΕΕ να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο στις μεταναστευτικές ροές· είναι 
ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί η σωστή πολιτική ισορροπία μεταξύ ευθύνης και 
αλληλεγγύης, όπου οι λύσεις είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης·  

- νόμιμη μετανάστευση — η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένους εργαζομένους σε πολλούς 
τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ψηφιοποίηση, η πράσινη οικονομία, η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο· είναι σημαντικό να οργανωθεί το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης για 
την αντιστοίχιση των αναγκών με τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη και τους διαθέσιμους 
πόρους στις γειτονικές χώρες (στην ΕΕ) για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δεξιοτήτων και 
ταλέντων. 

- ο Αντιπρόεδρος ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει πολύ σύντομα προτάσεις 
για την ενεργοποίηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία, που παρέχει στα άτομα που 
προέρχονται από την Ουκρανία προσωρινή προστασία για να εξασφαλιστεί η αυτόματη 
πρόσβαση σε συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης, χορηγώντας άδειες διαμονής. 
Το μέτρο αυτό αποτελεί επίσης μέσο για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην πρώτη γραμμή 
υποδοχής και αποτελεί κομμάτι του παζλ της αντίδρασης της ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία. 

4. Καταληκτικές παρατηρήσεις από τον πρώην πρόεδρο 

Ο πρώην πρόεδρος συγχαίρει τους πολίτες για τη δέσμευσή τους και τη σκληρή δουλειά τους. 
Εκφράζει επίσης ελπίδα για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. 

5. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2022 στο Στρασβούργο, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να 
συζητήσουν εκ νέου τις συστάσεις τους.   
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Παράρτημα: κατάλογος των μελών 

Κ. Carmelo ABELA Συμβούλιο 
Κ. Arnoldas ABRAMAVICIUS Συμβούλιο 
Κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά κοινοβούλια 
Κα Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Magnus   BERNTSSON Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

Κα Marjolijn  BULK Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

Κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά κοινοβούλια 
Κα Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 

Κα Iness CHAKIR Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

Κα Laura Maria CINQUINI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κα Gabriella CÍVICO Κοινωνία των πολιτών 
Κ. Angel DZHAMBAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κα Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 
Κα Julia EICHBERGER Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κ. Joseph  ELLIS Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Χάρης  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Vasil GEORGIEV Συμβούλιο 

Κα Elsie GISSLEGÅRD Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

Κα Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά κοινοβούλια 
Κα Hafida GUELLATI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κα Gabriela HEGENBERG Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κα Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Κ. Δημήτρης  ΚΑΙΡΙΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Cees   LOGGEN Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 
Κα Oudekki  LOONE Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά κοινοβούλια 
Κα Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 
Κα  Augusta  MONTARULI Εθνικά κοινοβούλια 
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Κα Nathalie  OBERWEIS Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Oszkár  ÖKRÖS Συμβούλιο 
Κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κ. Laurentiu  PLOSCEANU 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

Κα Yoomi RENSTRÖM Επιτροπή των Περιφερειών 
Κα Desislava SIMEONOVA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κ. Andrzej SKIBA Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

Κα Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Jordi SOLÉ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κα Petra  STEGER Εθνικά κοινοβούλια 
Κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κα Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 
Κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κ. Hubregt VERHOEVEN Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κ. Dragan VOLAREVIĆ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
Κ. Krasimir ZLATINOV Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

 


