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RÄNDE TÖÖRÜHMA SEITSMENDA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV 
PROTOKOLL  

 

Neljapäev, 7. aprill 2022 kell 18.00–20.00 

 

1. Koosoleku juhataja avasõna  

Järjestikused juhatajad: Alessandro Alfieri, Itaalia Senati liige; Dimitris Kairidis, Kreeka parlamendi 
liige. 

Koosoleku avas juhataja Alfieri. Ta tänas töörühma liikmeid viljakate arutelude eest eelmisel 
koosolekul 25. märtsil 2022. Juhataja selgitas, et ettepanekute kavandid vaadati pärast töörühma 
kuuendat koosolekut tihedas koostöös pressiesindajaga läbi, et võtta arvesse kõige konsensuslikumad 
märkused.  

Ta teatas, et 25. märtsil toimunud eelmise koosoleku kokkuvõttev protokoll loeti kinnitatuks ning et 
see tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja laaditakse platvormile üles.  

2. Pressiesindaja sõnavõtt 

Ka pressiesindaja avaldas heameelt töörühma eelmise koosoleku arutelude üle ja esitles peamisi 
soovitatud muudatusi. Seejärel andis ta sõna kodanikule, kellel oli ettepanekuid läbivaadatud 
ettepanekute kavandite kohta: 

— Lisada esimese ettepaneku meetmesse 3 ajude äravoolu kohta viide teise ettepaneku 
meetmele 1, kuna need meetmed on seotud.  

— Lisada esimese ettepaneku meetmesse 5, mis käsitleb rändega seotud teemadel teavitamist 
ja harimist, viide mõistele „kaasamine“. 

— Muuta kolmanda ettepaneku eesmärgi pealkirja, et see vastaks paremini meetme mõttele.  

Juhataja tänas pressiesindajat sõnavõtu eest ja palus liikmetel neid ettepanekuid kaaluda.  

3. Läbivaadatud ettepanekute kavandite tutvustamine ja arutamine eesmärgiga esitada need 8.–9. 
aprilli istungil täiskogule 

Juhataja tutvustas läbivaadatud ettepanekute kavandeid ja täpsustas ükshaaval, millised olid 
sisseviidud kohandused.  

Järgneva arutelu käigus tehti järgmised soovitused: 

— Töörühma liikmed kiitsid läbivaadatud ettepanekute kavandid üldiselt heaks. 

— Eelnevalt sõna võtnud kodaniku esitatud soovitused leidsid üldist toetust. 

— Mitu töörühma liiget palus selgelt viidata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide rollile integratsiooniprotsessis.  

— Üks liige, keda toetas veel mõni, soovitas meetmetes mainida naiste ja lastega kaubitsemist, 
viidates praegusele rängale olukorrale. 
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Ettepanek 1: 

— Tehti ettepanek jätta esimese ettepaneku meetmest 2 välja viide integreeritud ameti 
loomisele ja alustada EURESe vastavate volituste laiendamisega, kuna vastasel korral võib see 
viia asutuste vahelise konkurentsi tekkimiseni. EURES aga on juba olemas ja hiljutises 
hinnangus jõuti järeldusele, et see asutus on asjakohane. Euroopa tasandi üksuse loomist 
pakuti välja selleks, et väljendada soovi tugineda sellel, mis on juba olemas. Sama meetme 
kohta tehti veel üks märkus, et lisada sõnad „võrdne“ ja „võrdne kohtlemine“ (võrdne 
juurdepääs ELi tööturule ja võrdne kohtlemine ELi tööturul).  

— Esimese ettepaneku meetme 4 osas toimus arutelu sõna „ühtlustada“ üle, kuna ELil ei ole 
pädevust kehtestada ühtlustatud töötingimusi. Mitmed liikmed palusid selle ümber 
sõnastada, näiteks „ühtlustada töötingimuste miinimumstandardeid“ või „edendada 
paremuse poole ühtlustamist“. Pressiesindaja rõhutas, et ettepaneku eesmärk on piirata ELi-
sisest rännet ja ajude äravoolu. 

— Üks liige tegi ka ettepaneku lisada uus meede Schengeni infosüsteemi ja riiklike andmebaaside 
kasutamise kohta, et võidelda rändajate ärakasutamise vastu varimajanduses.  

Ettepanek 2: 

— Tehti ettepanek lisada teise ettepaneku meetmesse 1 sõnad „partnerluslepingute alusel“.  

— Üks liige palus, et teise ettepaneku meetmesse 2 tehtaks täiendus Frontexi sõltumatuse 
suurendamiseks. Samale meetmele palus üks liige lisada sõna „kontroll“, et täiendada 
olemasolevat „välispiiride kaitset“. Lisaks soovitati meetme teine osa ümber sõnastada, et 
täpsustada fraase „kolmandate riikide hübriidrünnakuid, milles kasutatakse rändajaid ära“ ja 
„inimõiguste vastast vägivalda“.  

Ettepanek 3: 

— Kolmanda ettepaneku meetmes 1 soovitati sõnastada „kehtestada ELi seadusandlikud 
meetmed“ ümber „kogu ELi hõlmavate meetmete väljatöötamiseks“, sest see kajastaks 
paremini uute seadusandlike meetmete väljatöötamise protsessi.  

— Kolmanda ettepaneku meetmes 2 soovitas üks liige viidata kolmandatele riikidele antava abi 
kohta tehtud teadusuuringutele.  

Ettepanek 4: 

— Üks liige palus kaaluda neljanda ettepaneku meetmesse 2 sõnade „muud solidaarsuse 
vormid“ lisamist, et ettepanekud oleksid rohkem tasakaalus. Juhataja märkis, et see võiks olla 
tasakaalustatud kompromiss.  

— Üks liige kommenteeris neljanda ettepaneku meedet 3 ja ütles, et direktiivis 2013/33/EL 
nimetatud varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuetega juba sätestatakse piisavad 
standardid.  

— Neljanda ettepaneku meetmes 5 soovitasid mitmed liikmed Euroopa Liidu Varjupaigaameti 
volituste suurendamist mitte mainida, kuna seda on just hiljuti tehtud.  

— Üks liige soovitas lisada neljandasse ettepanekusse uue meetme ülejäänud ELi liikmesriikide 
integreerimiseks Schengeni alasse.  

Ettepanek 5: 
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— Viienda ettepaneku meetmes 1 soovitati rõhutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli.  

— Viienda ettepaneku meetmesse 2 soovitati lisada „võimaluse korral, et olla sõltumatu“. Samas 
meetmes palus üks liige jätta välja sõnad „sobiva kvalifikatsiooniga“ ja lisada sõnad „võrdse 
kohtlemise ja inimväärsete töötingimuste alusel“.  

— Üks liige palus ka lisada uue meetme valitsusväliste organisatsioonide antava humanitaarabi 
dekriminaliseerimiseks. 

4. Koosoleku juhataja lõppsõna 

Juhataja tänas enda ja Dimitris Kairidise nimel töörühma liikmeid nende pühendumuse ja panuse eest.   
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Lisa: Koosolekule registreeritud liikmete nimekiri  

Tiitel Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 
hr Andy ELLUL Nõukogu 
hr Arnoldas ABRAMAVIČIUS Nõukogu 
hr Alessandro ALFIERI Riikide parlamendid 
pr Abir AL-SAHLANI Euroopa Parlament 
hr Konstantinos ANDREADAKIS  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Marc ANGEL Euroopa Parlament 
hr Malik AZMANI Euroopa Parlament 
hr Pernando BARRENA ARZA Euroopa Parlament 
hr Gunnar BECK Euroopa Parlament 
hr Magnus  BERNTSSON Kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Marjolijn  BULK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
hr Jaroslav  BŽOCH Riikide parlamendid 
hr Luís  CAPOULAS SANTOS Riikide parlamendid 
pr Liina CARR Sotsiaalpartnerid 

pr Iness CHAKIR Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Laura Maria CINQUINI  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Angel DZHAMBAZKI Euroopa Parlament 
pr Karoline EDTSTADLER Nõukogu 
pr Julia EICHBERGER  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Joseph  ELLIS Riikide parlamendid 
hr Harris  GEORGIADES Riikide parlamendid 
pr Maya DOBREVA Nõukogu 

pr Sigge ERIKSSON Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Sunčana GLAVAK Euroopa Parlament 
hr Ľudovít  GOGA Riikide parlamendid 
pr Hafida GUELLATI Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Gabriela HEGENBERG  Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Ylva JOHANSSON Euroopa Komisjon 
hr Dimitris  KAIRIDIS Riikide parlamendid 
hr Jeroen LENAERS Euroopa Parlament 
hr Cees  LOGGEN Kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Oudekki  LOONE Riikide parlamendid 
hr Arminas  LYDEKA Riikide parlamendid 
pr Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Nõukogu 
pr  Augusta  MONTARULI Riikide parlamendid 
pr Nathalie  OBERWEIS Riikide parlamendid 
hr Tamás SZILÁGYI Nõukogu 
hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 



 

5 
 

hr Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Yoomi RENSTROM Regioonide Komitee 
hr Milosh  RISTOVSKI Kodanikuühiskond 
pr Desislava SIMEONOVA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Andrzej SKIBA Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Sara SKYTTEDAL Euroopa Parlament 
hr Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopa Parlament 
pr Petra  STEGER Riikide parlamendid 
hr Tuomas Heikki SUIHKONEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Kata TUTTO Regioonide Komitee 
hr Nils USAKOVS Euroopa Parlament 
hr Hubregt VERHOEVEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Dragan VOLAREVIC  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Krasimir ZLATINOV  Euroopa kodanike paneelarutelud 

 


