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SAŽETAK ZAPISNIKA SA SEDMOG SASTANKA RADNE SKUPINE ZA 
MIGRACIJE  

 

Četvrtak, 7. travnja 2022., 18.00 – 20.00 

 

1. Uvodna riječ predsjedatelja  

Predsjedatelji: Alessandro Alfieri, zastupnik u talijanskom Senatu (Italija), i Dimitris Kairidis, zastupnik 
u Grčkom parlamentu (Grčka) 

Predsjedatelj Alessandro Alfieri otvorio je sastanak i zahvalio članovima Radne skupine na 
plodonosnim raspravama koje su održane na prethodnom sastanku 25. ožujka 2022. Pojasnio je da su 
nakon šestog sastanka Radne skupine nacrti prijedlogâ revidirani u bliskoj suradnji s glasnogovornikom 
kako bi se u obzir uzele primjedbe u vezi s kojima je postignut najveći konsenzus.  

Naveo je da se sažetak zapisnika s prethodnog sastanka održanog 25. ožujka smatra usvojenim te da 
će biti preveden na sve jezike i učitan na platformu.  

2. Intervencija glasnogovornika 

Glasnogovornik je također pozdravio plodonosne rasprave održane na prethodnom sastanku Radne 
skupine i istaknuo glavne promjene koje su predložene. Zatim je dao riječ građanki koja je dala 
nekoliko prijedloga za nacrt revidiranih prijedloga: 

- U sklopu mjere 3. prvog prijedloga, kad se govori „odljevu mozgova”, dodati upućivanje na 
mjeru 1. drugog prijedloga koja je s njom povezana.  

- U okviru mjere 5. prvog prijedloga, koja se odnosi na informiranje i obrazovanje o temama 
povezanima s migracijama, dodati i upućivanje na „integraciju”. 

- Promijeniti naslov cilja trećeg prijedloga kako bi bolje odražavao mjere.  

Predsjedatelj je zahvalio glasnogovorniku na intervenciji i zamolio članove da razmisle o tim 
prijedlozima.  

3. Predstavljanje revidiranog nacrta prijedlogâ i rasprava o njemu radi njegova predstavljanja na 
plenarnoj skupštini 8. i 9. travnja 2022. 

Predsjedatelj je predstavio revidirani nacrt prijedlogâ i detaljno naveo, jednu po jednu, sve uvedene 
prilagodbe.  

U raspravi koja je uslijedila izneseni su sljedeći prijedlozi: 

- Članovi Radne skupine uvelike su pozdravili revidirani nacrt prijedlogâ. 

- Kako je već navedeno, u načelu su podržani prijedlozi koje je predstavila građanka. 

- Nekoliko članova Radne skupine zatražilo je da se doda jasno upućivanje na ulogu lokalnih i 
regionalnih vlasti te organizacija civilnog društva u procesu integracije.  
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- Jedan član, uz potporu nekoliko drugih članova, predložio je da se u mjere doda napomena o 
trgovini ženama i djecom te se pritom osvrnuo na dramatičan aktualni kontekst.   

Prijedlog 1: 

- Predloženo je da se u mjeri 2. prvog prijedloga izbrišu riječi „stvaranje integrirane agencije” i 
da rečenica počne s „proširenje ovlasti EURES-a...” jer bi to inače moglo dovesti do uspostave 
međusobno konkurentnih tijelâ, a EURES već postoji te je u nedavnoj evaluaciji zaključeno da 
je EURES relevantan. Umjesto toga, predložena je mogućnost „stvaranja europskog subjekta” 
kako bi se naglasilo da bismo se trebali oslanjati na ono što već postoji.  U pogledu te mjere 
iznesena je još jedna primjedba kako bi se dodale riječi „jednak/jednako” i „postupanje” 
(„jednak pristup tržištu rada EU-a i jednako postupanje na tom tržištu”).  

- Održana je rasprava o riječi „usklađivanje” u mjeri 4. prvog prijedloga jer EU nema nadležnost 
za nametanje usklađenih radnih uvjeta, a pritom je nekoliko članova zatražilo da se tekst 
preformulira, na primjer tako da se napiše „usklađivanje minimalnih standarda u pogledu 
radnih uvjeta” ili „promicanje uzlazne konvergencije”. Glasnogovornik je naglasio da je u tom 
slučaju namjera ograničiti migracije unutar EU-a i odljev mozgova. 

- Jedan član predložio je i dodavanje nove mjere za upotrebu Schengenskog informacijskog 
sustava i nacionalnih baza podataka kako bi se rješavao problem izrabljivanja migranata u sivoj 
ekonomiji.  

Prijedlog 2.: 

- Predloženo je dodavanje riječi „sporazumima o partnerstvu” u mjeri 1. drugog prijedloga.  

- Jedan član zatražio je da se u mjeru 2. drugog prijedloga doda povećanje neovisnosti Frontexa. 
U vezi s tom istom mjerom drugi je član zatražio da se doda riječ „kontrola” kako bi se dopunila 
postojeća „zaštita svih vanjskih granica”. Osim toga, predloženo je da se preformulira drugi 
dio te mjere kako bi se pojasnili „hibridni napadi trećih zemalja za koje se instrumentaliziraju 
migranti” i „kršenje ljudskih prava”.  

Prijedlog 3.: 

- Kad je riječ o mjeri 1. trećeg prijedloga, predloženo je da se „nametanje zakonodavnih mjera 
EU-a” preformulira u „razvoj mjera na razini EU-a” kako bi se bolje odrazio postupak 
donošenja novih zakonodavnih mjera.  

- U pogledu mjere 2. trećeg prijedloga, jedan član predložio je upućivanje na pomoć trećim 
zemljama na temelju akademskog istraživanja.  

Prijedlog 4.: 

- Kad je riječ o mjeri 2. četvrtog prijedloga, jedan je član zatražio da se razmotri dodavanje riječi 
„drugi oblici solidarnosti” radi veće ravnoteže u prijedlozima. Predsjedatelj je u vezi s tim 
napomenuo da bi to moglo biti predmet uravnoteženog kompromisa.  

- Jedan član komentirao je mjeru 3. četvrtog prijedloga te smatra da minimalni standardi za 
prihvat podnositelja zahtjeva za azil navedeni u Direktivi 2013/33/EU već sadrže dostatne 
standarde.  

- U vezi s mjerom 5. četvrtog prijedloga, nekoliko članova predložilo je da se ne upućuje na 
jačanje mandata Agencije EU-a za azil te pritom objasnilo da je mandat nedavno ojačan.  
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- Kad je riječ o četvrtom prijedlogu, jedan član predložio je i dodavanje nove mjere za integraciju 
preostalih država članica EU-a u schengensko područje.  

Prijedlog 5.: 

- U vezi s mjerom 1. petog prijedloga predloženo je da se naglasi uloga lokalnih i regionalnih 
vlasti te organizacija civilnog društva.  

- Kad je riječ o mjeri 2. petog prijedloga, predloženo je da se doda „kad je to moguće, kako bi 
se postigla samodostatnost”. U pogledu te mjere jedan je član zatražio da se izbrišu riječi 
„relevantne kvalifikacije” i doda tekst „na temelju jednakog postupanja i dostojanstvenih 
radnih uvjeta”.  

- Jedan član zatražio je i novu mjeru o dekriminalizaciji humanitarne pomoći koju pružaju 
nevladine organizacije. 

4. Završna riječ predsjedatelja 

Predsjedatelj je u svoje ime i u ime g. Kairidisa zahvalio članovima Radne skupine na njihovu 
angažmanu u tom procesu i na njihovim doprinosima.   
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Prilog: popis članova registriranih za sastanak  

Oslovljavanj
e Ime Prezime Tijelo/organizacija 

g. Andy ELLUL Vijeće 
g. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Vijeće 
g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

gđa Abir AL-SAHLANI Europski parlament 
g. Konstantinos ANDREADAKIS  europski paneli građana i građanki 
g. Marc ANGEL Europski parlament 
g. Malik AZMANI Europski parlament 
g. Pernando BARRENA ARZA Europski parlament 
g. Gunnar BECK Europski parlament 
g. Magnus   BERNTSSON lokalni / regionalni predstavnik 

gđa Marjolijn  BULK Europski gospodarski i socijalni odbor 
g. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 
g. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

gđa Liina CARR socijalni partneri 

gđa Iness CHAKIR nacionalni paneli građana i građanki / 
nacionalna događanja 

gđa Laura Maria CINQUINI  europski paneli građana i građanki 
g. Angel DZHAMBAZKI Europski parlament 

gđa Karoline EDTSTADLER Vijeće 
gđa Julia EICHBERGER  europski paneli građana i građanki 
g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 
g. Harris  GEORGIADES nacionalni parlamenti 

gđa Maya DOBREVA Vijeće 

gđa Sigge ERIKSSON nacionalni paneli građana i građanki / 
nacionalna događanja 

gđa Sunčana GLAVAK Europski parlament 
g. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

gđa Hafida GUELLATI europski paneli građana i građanki 
gđa Gabriela HEGENBERG  europski paneli građana i građanki 
gđa Ylva JOHANSSON Europska komisija 
g. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 
g. Jeroen LENAERS Europski parlament 
g. Cees   LOGGEN lokalni / regionalni predstavnik 

gđa Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 
g. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

gđa Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Vijeće 
gđa  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 
gđa Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 
g. Tamás SZILÁGYI Vijeće 
g. Philippe OLIVIER Europski parlament 
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g. Laurentiu  PLOSCEANU  Europski gospodarski i socijalni odbor 
gđa Yoomi RENSTROM Odbor regija 
g. Milosh  RISTOVSKI civilno društvo 

gđa Desislava SIMEONOVA  europski paneli građana i građanki 

g. Andrzej SKIBA nacionalni paneli građana i građanki / 
nacionalna događanja 

gđa Sara SKYTTEDAL Europski parlament 
g. Jordi SOLÉ FERRANDO Europski parlament 

gđa Petra  STEGER nacionalni parlamenti 
g. Tuomas Heikki SUIHKONEN  europski paneli građana i građanki 

gđa Kata TUTTO Odbor regija 
g. Nils USAKOVS Europski parlament 
g. Hubregt VERHOEVEN  europski paneli građana i građanki 
g. Dragan VOLAREVIC  europski paneli građana i građanki 
g. Krasimir ZLATINOV  europski paneli građana i građanki 

 


