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MIGRĀCIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS CETURTĀS SANĀKSMES 
PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Otrdien, 2022. gada 1. martā, plkst. 17.30 – 19.30 (tiešsaistē) 

 

1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi 

Secīgie sanāksmes vadītāji: Alessandro Alfieri, Itālijas Senāta loceklis, Itālija; Dimitris Kairidis, Grieķijas 
parlamenta deputāts, Grieķija 

Sanāksmes vadītājs Alfieri atklāja sanāksmi un pauda pilnīgu solidaritāti ar Ukrainas tautu, norādot, ka 
karš un agresija pret Ukrainu Eiropā ir uzskatāms par pagrieziena punktu, cita starpā arī migrācijas 
jautājumos. 

Sanāksmes vadītājs paziņoja, ka iepriekšējās 21. janvāra sanāksmes protokola kopsavilkums ir 
uzskatāms par apstiprinātu, to tulkos visās valodās un tas tiks augšupielādēts platformā. 

2. Prezentācija par Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusijas pilsoņu un valstu pilsoņu paneļdiskusiju 
ieteikumiem migrācijas jautājumā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieki nevēlējās prezentēt katru ieteikumu atsevišķi, bet gan 
izvēlējās izklāstīt tikai tos 19 paneļdiskusijās pieņemtos ieteikumus, kuri ir saistīti ar migrāciju.  

Divi Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji uzstājās un sniedza ziņojumu par ieteikumiem gan 
patvēruma politikas un integrācijas, gan arī likumīgas migrācijas jomā. Tehnisku problēmu dēļ viens no 
pilsoņiem nevarēja uzstāties. 

Cita starpā tika norādīts, ka:   

§ ir daudz ieteikumu, kuros paustais pārklājas;  

§ lielākā daļa ieteikumu tika sniegti saistībā ar patvēruma politiku;  

§ viņi paziņoja, ka apzinās situāciju Ukrainā un tā liecina, ka migrācijas sistēma Eiropā nedarbojas 
tā, kā tai vajadzētu;  

§ viņi norādīja, ka ir nepieciešama vienota Eiropas līmeņa sistēma, kurā tiktu ievērotas 
cilvēktiesības;  

§ ir vajadzīga kopīga pieeja ne tikai attiecībā uz vienotiem noteikumiem, bet arī uz dalībvalstīm 
sniegto atbalstu, jo īpaši tām valstīm, kuras atrodas pie Savienības robežas;  

§ solidaritātei ir būtiska nozīme, jo īpaši attiecībā uz patvēruma meklētāju pieņemšanu;  

§ pastāv vajadzība pēc kopīgām procedūrām, kuru pamatā ir kopīga prakse;  

§ pilsoņi arī pieprasīja uzlabot patvēruma meklētāju uzņemšanai paredzētās struktūras; 
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§ viņi atbalstīja direktīvas par obligātajiem standartiem patvēruma meklētāju uzņemšanai 
aizstāšanu ar obligātu regulu;  

§ viņi aicināja uzraudzīt tās īstenošanu arī Eiropas līmenī;  

§ viņi norādīja, ka ES būtu jāsniedz palīdzība dalībvalstīm, kuras uzņem patvēruma meklētājus;  

§ viņi aicināja ātrāk izvērtēt patvēruma pieteikumus, tostarp patvēruma meklētāju sadalīšanu 
ES, un norādīja, ka gadījumā, ja patvēruma pieteikums tiek noraidīts, migranti būtu jārepatriē; 

§ visbeidzot, pilsoņi minēja, ka migrantu integrācijas un atgriešanās jautājumi būtu jānovirza 
Eiropas robežā esošajām dalībvalstīm, kuras ir visvairāk pakļautas migrācijas plūsmām. 

Pēc šīs uzstāšanās sekoja arī Nīderlandes (NL) un Lietuvas (LT) valstu pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvju 
prezentācija par tajās sagatavotajiem ieteikumiem migrācijas jomā, proti: 

§ debatēs nevajadzētu aizmirst par sīkākajiem punktiem, un lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
iemesliem, kuru dēļ cilvēki bēg no nedrošām valstīm (NL pilsoņu paneļdiskusija); 

§ bēgļu sadalījumam vajadzētu būt taisnīgam un veidotam pēc skaidriem kritērijiem (NL pilsoņu 
paneļdiskusija); 

§ ES būtu jāatbalsta viņu izcelsmes valstis, daloties ar zināšanām un pieredzi, lai mazinātu 
migrācijas cēloņus, piemēram, klimata pārmaiņas vai konfliktus (NL pilsoņu paneļdiskusija); 

§ jāizveido ES līmeņa komisija migrācijas problēmu risināšanai, lai nodrošinātu ātrāku reakciju uz 
migrācijas krīzēm un izstrādātu kopīgas pamatnostādnes migrācijas pārvaldībai (LT pilsoņu 
paneļdiskusija); 

§ jāatgriežas pie jautājuma par kvotu sistēmas izveidi ES līmenī (LT pilsoņu paneļdiskusija); 

§ jāpārskata ES atvērtā migrācijas politika (Lietuvas pilsoņu paneļdiskusija); 

§ aktīvāk jārunā par migrācijas politikas jautājumiem un jāuzsāk diskusijas par problēmām 
migrācijas jomā (LT pilsoņu paneļdiskusija); 

§ ES jāīsteno aktīva un stingra politika attiecībā uz valstīm, kuras migrācijas plūsmas izmanto kā 
instrumentu hibrīduzbrukumos (LT pilsoņu paneļdiskusija). 

Tehnisku problēmu dēļ viens no Francijas valsts pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvjiem nevarēja uzstāties. 

Ņemot vērā šīs tehniskās problēmas, kas liedza diviem pilsoņiem prezentēt savus ieteikumus, 
sanāksmes vadītājs nolēma, ka, uzsākot nākamo darba grupas sanāksmi, kas notiks Strasbūrā, tiks 
apspriesta pilsoņu ieteikumu prezentācija.  

3. Viedokļu apmaiņa par pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem  

Darba grupā tika organizētas diskusijas par tiem ieteikumiem vai jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju 
(19). 
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Sanāksmes vadītājs aicināja priekšsēdētājas vietnieku Schinas, kurš izņēmuma kārtā piedalījās šajā 
darba grupā, dalīties ar savu viedokli par konferenci un pilsoņu ieteikumiem. Priekšsēdētājas vietnieks 
Schinas uzsvēra:  

- cik svarīgi ir, lai diskusijas par Eiropas nākotni turpinātos arī šobrīd, kad visu aptumšo vēl 
nepieredzēti notikumi, kas atgādina pagātni. 

- Konferences procesam būtu jāattiecas uz lielāku iedzīvotāju skaitu (augšupēja pieeja); Komisijai 
(“Brisele”) nevajadzētu būt galvenajā lomā (lejupēja pieeja).   

- Viņš atzinīgi novērtēja ieguldījumu un ieteikumu daudzumu, uzsverot, ka tie pilnībā saskan ar 
Komisijas darbu, ierosinot holistisku, saliedētu un visaptverošu ES migrācijas un patvēruma 
politikas satvaru. Priekšsēdētājas vietnieks pauda nožēlu par to, ka, neraugoties uz Savienības 
ekonomisko potenciālu un nozīmi pasaulē, tai joprojām nav kopējas migrācijas politikas. 

- Viņš uzsvēra, ka patlaban valdošie instrumentalizācijas laiki, Ukrainas krīze un pasaulē arvien 
pieaugošā nedrošība liek mums strauji virzīties uz priekšu un panākt vienošanos par paktu. Viņš 
iepazīstināja ar pakta galvenajiem pīlāriem, salīdzinot tos ar trīsstāvīgu ēku:  

o zemākajā stāvā — attiecībās ar izcelsmes un tranzīta valstīm — ir jāveido partnerības 
nolīgumi ar kaimiņvalstīm, lai nodrošinātu labāku dzīvi migrantu izcelsmes vietās, nevis 
kontrabandu;  

o nākamajā stāvā — stabilā kolektīvā ES ārējo robežu pārvaldības sistēmā — jānorāda, ka 
nav morāli pareizi, taisnīgi un politiski pieņemami deleģēt šo atbildību tikai dalībvalstīm, 
kurās notiek pirmā ieceļošana, jo tā ir ES kopīgā atbildība, kas jāuzņemas visām ES valstīm, 
īstenojot vienotas patvēruma procedūras;  

o augšstāvā —  solidaritāte un sloga sadale — visām 27 dalībvalstīm, pamatojoties uz 
sadalījuma principu, būtu solidāri jāuzņemas pietiekami liela sloga daļa, lai kopīgi nestu 
atbildību par migrācijas pārvaldību. 

 
Darba grupas dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijās pieņemtos 
ieteikumus. Viedokļu apmaiņā tika norādīts uz šādiem punktiem: 

- nepieciešamība pārskatīt Uzņemšanas nosacījumu direktīvu (2013/33/ES);  

- vajadzība uzlabot nepavadītiem bērniem un neaizsargātām grupām sniegto palīdzību 
(piemēram, uzņemšanas nosacījumi, izglītība, integrācija); 

- Dublinas sistēmas noteikumu pārskatīšana/atcelšana; 

- ārējās darbības koncentrēšana uz migrācijas pamatcēloņu apkarošanu trešajās valstīs (tostarp 
klimata pārmaiņas un konflikti, atgriešanās un atpakaļuzņemšana drošās valstīs un plūsmu no 
nedrošām valstīm novēršana (papildus uzlabotai ārējo robežu aizsardzībai);  

- labāka integrācija (bēgļi ES var radīt pievienoto vērtību);  

- atšķirība starp bēgļiem un migrantiem;  

- skaidri kritēriji, kas nodrošinātu taisnīgu bēgļu sadalījumu ES valstu starpā;  
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- ir svarīgi īstenot kopējās pamatnostādnes par migrācijas pārvaldību un migrantu sadalījumam 
izmantot kvotu sistēmu, sasaistot kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) ar solidaritāti; 
ir nepieciešams īstenot efektīvāku politiku cīņā pret migrantu instrumentalizāciju politiskiem 
mērķiem un kopīgu rīcību pret hibrīduzbrukumiem, kā arī ir vienoti jāiestājas pret un jāizsaka 
nopietna kritika saistībā ar Komisijas nostāju pret tādu fizisku šķēršļu izbūves finansēšanu, kas 
uzskatāmi par nepieciešamiem;  

- vietējo un reģionālo pašvaldību būtiskā loma gan migrantu integrācijā, gan uztveres izmaiņās, 
lietojot pozitīvu valodu un vēstījumus saistībā ar migrāciju;  

- vienas uzstāšanās laikā īpaši tika izcelti ieteikumi Nr. 7, 10, 27 un 31 par piekļuvi 
nodarbinātībai, vienlīdzīgām darba tiesībām un ātru statusa legalizāciju;  

- Frontex loma ir nozīmīga un tā tikai palielinās; 

- kāds dalībnieks, kurš uzsvēra, ka pakts reprezentē migrācijas sistēmas pilnīgu pārveidošanu, 
un pauda cerību, ka drīz sāksies sarunas par tiesību aktu priekšlikumu izstrādi, atzinīgi 
novērtēja ieteikumu Nr. 40 par solidaritātes nozīmi; 

- tika uzsvērta vajadzība pēc vienotas un pārredzamas migrācijas pārvaldības sistēmas, kas 
balstīta uz solidaritāti un kurā pilnībā tiek ievērotas cilvēktiesības; 

- ir nepieciešams risināt migrācijas pamatcēloņus; 

- jāpiedāvā droši un likumīgi ceļi ar automātisku pārcelšanas mehānismu, tai pat laikā kritizējot, 
ka uz priekšposteņa valstīm gulstas pārāk liels slogs; 

- galīgajiem ieteikumiem vajadzētu būt iekļaujošiem, un tiem būtu jāaptver visi atzinumi un 
ieteikumi no dažādiem avotiem, tostarp no platformas; 

- migrācijas ārējo aspektu nozīme, jo īpaši loma, kuru pilda abpusēji izdevīgas partnerības ar 
trešajām valstīm; 

- tika uzsvērta ārējo robežu un drošības aizsardzība — instrumentalizācijas/hibrīdkara draudi; 

- tika uzsvērts arī tas, ka ir svarīgi neveidot sistēmu, kas rada migrantu pievilcējfaktorus; 

- jautājumā par pagaidu aizsardzību “uzturēšanās atļaujas saskaņā ar valsts tiesību aktiem” 
norāda, ka Ukrainas valstspiederīgajiem pēc krīzes beigām būtu jāatgriežas savā valstī.  

Sanāksmes vadītājs aicināja priekšsēdētājas vietnieku Schinas izteikties par debatēs sacīto. 
Priekšsēdētājas vietnieks paskaidroja:  

- prioritātes parasti ir sadrumstalotas; daļējas pieejas/risinājumi nav derīgi, un visiem aspektiem 
ir jābūt vienādi izveidotiem un noturīgiem, lai tie palīdzētu ES efektīvi un ilgtspējīgi tikt galā ar 
migrācijas plūsmām; ir ārkārtīgi svarīgi panākt pareizo politisko līdzsvaru starp atbildību un 
solidaritāti, kurā pieņemtais risinājums spēj apmierināt katras dalībvalsts vajadzības neatkarīgi 
no tās ģeogrāfiskās atrašanās vietas.  

- likumīga migrācija — Eiropai ir vajadzīgi kvalificēti darba ņēmēji daudzās jomās, piemēram, 
veselības aprūpē, digitālajā nozarē, zaļajā ekonomikā, kiberdrošībā; ir svarīgi organizēt 
likumīgas migrācijas sistēmu tā, lai vajadzības samērotu ar (ES) kaimiņvalstīs pieejamajām 
speciālajām zināšanām un resursiem, tādējādi veidojot uz prasmju un talantu apmaiņu 
balstītas partnerības; 
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- priekšsēdētājas vietnieks paziņoja, ka Eiropas Komisija ļoti drīz pieņems priekšlikumus, lai 
aktivizētu Pagaidu aizsardzības direktīvu, piedāvājot pagaidu aizsardzību personām no 
Ukrainas, lai, piešķirot uzturēšanās atļaujas, nodrošinātu viņiem automātisku piekļuvi veselības 
aprūpei, izglītībai un mājokļu sistēmai. Šis pasākums ir arī līdzeklis, lai palīdzētu dalībvalstīm, 
kurās pirmajās nonāk bēgļu plūsmas, un tas ir daļa no ES atbildes reakcijas uz karu Ukrainā. 

4. Iepriekšējā sanāksmes vadītāja noslēguma piezīmes 

Iepriekšējais sanāksmes vadītājs pateicās pilsoņiem par viņu apņēmību un smago darbu. Viņš arī pauda 
cerību saistībā ar gaidāmajiem konferences rezultātiem. 

5. Sanāksmes slēgšana 

Sanāksmes vadītājs informēja dalībniekus, ka nākamā darba grupas sanāksme notiks 2022. gada 
11. martā Strasbūrā, un uzsvēra, ka pilsoņi vēlreiz tiks aicināti apspriest savus ieteikumus.   
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Pielikums: dalībnieku saraksts 

Carmelo ABELA Padome 
Arnoldas ABRAMAVICIUS Padome 
Alessandro ALFIERI Dalībvalstu parlamenti 
Abir AL-SAHLANI Eiropas Parlaments 
Konstantinos ANDREADAKIS Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Marc ANGEL Eiropas Parlaments 
Malik AZMANI Eiropas Parlaments 
Pernando BARRENA ARZA Eiropas Parlaments 
Gunnar BECK Eiropas Parlaments 
Magnus   BERNTSSON Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Marjolijn  BULK Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Jaroslav  BŽOCH Dalībvalstu parlamenti 
Luís  CAPOULAS SANTOS Dalībvalstu parlamenti 
Liina CARR Sociālie partneri 
Iness CHAKIR Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Laura Maria CINQUINI Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Gabriella CÍVICO Pilsoniskā sabiedrība 
Angel DZHAMBAZKI Eiropas Parlaments 
Karoline EDTSTADLER Padome 
Julia EICHBERGER Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Joseph  ELLIS Dalībvalstu parlamenti 
Harris  GEORGIADES Dalībvalstu parlamenti 
Vasil GEORGIEV Padome 
Elsie GISSLEGÅRD Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Sunčana GLAVAK Eiropas Parlaments 
Ľudovít  GOGA Dalībvalstu parlamenti 
Hafida GUELLATI Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Gabriela HEGENBERG Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Ylva JOHANSSON Eiropas Komisija 
Dimitris  KAIRIDIS Dalībvalstu parlamenti 
Jeroen LENAERS Eiropas Parlaments 
Cees   LOGGEN Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Oudekki  LOONE Dalībvalstu parlamenti 
Arminas  LYDEKA Dalībvalstu parlamenti 
Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Padome 
Augusta  MONTARULI Dalībvalstu parlamenti 
Nathalie  OBERWEIS Dalībvalstu parlamenti 
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Oszkár  ÖKRÖS Padome 
Philippe OLIVIER Eiropas Parlaments 

Laurentiu  PLOSCEANU 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Yoomi RENSTRÖM Reģionu komiteja 
Desislava SIMEONOVA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Andrzej SKIBA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 
Jordi SOLÉ Eiropas Parlaments 
Petra  STEGER Dalībvalstu parlamenti 
Tuomas Heikki SUIHKONEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Kata TUTTO Reģionu komiteja 
Nils USAKOVS Eiropas Parlaments 
Hubregt VERHOEVEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Dragan VOLAREVIĆ Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Krasimir ZLATINOV Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


