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4-OSIOS DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS PROTOKOLO SANTRAUKA 

2022 m. kovo 1 d., antradienis 17.30–19.30 val. (internetu) 

 

1. Pirmininko įžanginis žodis 

Pirmininkai: Alessandro Alfieri, Italijos Senato narys, Italija Dimitris Kairidis, Graikijos parlamento narys, 
Graikija 

Pirmininkas A. Alfieri pradėjo posėdį ir pareiškė visišką solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir nurodė, 
kad karas ir agresija prieš Ukrainą yra lūžio taškas Europai, be kita ko, migracijos klausimais. 

Pirmininkas pranešė, kad ankstesnio sausio 21 d. posėdžio protokolo santrauka laikoma patvirtinta ir 
bus išversta į visas kalbas ir įkelta į platformą. 

2. Europos piliečių forumo 4-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijų ir nacionalinių piliečių 
forumų rekomendacijų, susijusių su migracija, pristatymas 

Europos piliečių forumų piliečiai nenorėjo pateikti visų rekomendacijų po vieną, bet pageidavo išdėstyti 
forumo priimtas rekomendacijų, kurios yra susijusios su migracija.  

Kalbėjo du Europos piliečių forumo piliečiai, kurie pranešė apie rekomendacijas dėl prieglobsčio 
politikos ir integracijos bei dėl teisėtos migracijos. Vienas iš piliečių negalėjo kalbėti dėl techninių 
nesklandumų. 

Be kita ko, jie nurodė, kad:   

§ yra daug sutampančių rekomendacijų;  

§ dauguma rekomendacijų buvo pateiktos dėl prieglobsčio politikos;  

§ jie teigė, kad žino apie padėtį Ukrainoje, ir tai rodo, kad Europos migracijos sistema neveikia 
taip, kaip turėtų;  

§ jie nurodė, kad reikia sukurti bendrą Europos lygmens sistemą, kurioje būtų gerbiamos 
žmogaus teisės;  

§ reikia bendro požiūrio, ne tik vienodų taisyklių, bet ir paramos valstybėms narėms, ypač 
pasienio valstybėms narėms;  

§ solidarumas yra būtinas, ypač priimant prieglobsčio prašytojus;  

§ reikia bendrų procedūrų, kurios būtų grindžiamos bendra praktika;  

§ piliečiai taip pat ragino sukurti geresnes priėmimo struktūras; 

§ jie pasisakė už tai, kad Direktyva dėl prieglobsčio prašytojams taikomų minimalių normų būtų 
pakeista privalomu reglamentu;  
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§ jie paragino stebėti įgyvendinimą ir Europos lygmeniu;  

§ jie paminėjo, kad ES turėtų teikti pagalbą valstybėms narėms, nagrinėjančioms prieglobsčio 
prašytojų prašymus;  

§ jie ragino greičiau vertinti prieglobsčio prašymus, įskaitant prieglobsčio prašytojų perskirstymą 
ES, ir paminėjo, kad, atmetus prieglobsčio prašymą, migrantai turėtų būti repatrijuoti; 

§ galiausiai piliečiai paminėjo, kad migrantų integracijos ir grąžinimo klausimai turėtų būti 
sprendžiami Europos pasienio valstybėse narėse, kurios yra labiausiai paveiktos migracijos 
srautų. 

Po šio pristatymo sekė Nyderlandų (NL) ir Lietuvos (LT) nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos 
migracijos srityje, būtent: 

§ diskusijose neturėtų būti pamiršti smulkesni punktai ir daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
priežastims, dėl kurių žmonės bėga iš nesaugių šalių (NL piliečių forumas); 

§ pabėgėlių paskirstymas turėtų būti teisingas ir pagrįstas aiškiais kriterijais (NL piliečių grupė); 

§ ES turėtų remti jų kilmės šalis, dalindamasi žiniomis ir patirtimi, kad sušvelnintų migracijos 
priežastis, pvz., klimato kaitą ar konfliktus (NL piliečių forumas); 

§ įsteigti ES lygmens komisiją, kuri spręstų migracijos problemas, užtikrintų greitesnį reagavimą 
į migracijos krizes ir parengtų bendras migracijos valdymo gaires (LT piliečių forumas); 

§ grįžti prie klausimo dėl kvotų sistemos nustatymo ES lygmeniu (LT piliečių forumas); 

§ peržiūrėti ES atvirą migracijos politiką (LT piliečių forumas); 

§ aktyviau kalbėti migracijos politikos klausimais ir pradėti diskusijas apie migracijos iššūkius (LT 
piliečių forumas); 

§ ES turi vykdyti aktyvią ir griežtą politiką valstybių, kurios naudoja migracijos srautus kaip 
priemonę hibridiniams išpuoliams, atžvilgiu (LT piliečių forumas). 

Dėl techninių problemų vienas iš Prancūzijos nacionaliniam piliečių forumui atstovaujančių piliečių 
negalėjo pasisakyti. 

Dėl techninių kliūčių, dėl kurių du piliečiai negalėjo pateikti rekomendacijų, pirmininkas nusprendė, 
kad kitas darbo grupės posėdis, kuris vyks Strasbūre, prasidės piliečių rekomendacijų pristatymo 
tęsiniu.  

3. Keitimasis nuomonėmis dėl piliečių rekomendacijų  

Darbo grupėje buvo surengtos diskusijos dėl su migracija susijusių rekomendacijų ar klausimų (19). 

Pirmininkas pakvietė pirmininko pavaduotoją M. Schinasą, kuris išimties tvarka dalyvavo šioje darbo 
grupėje, pristatyti savo nuomonę dėl Konferencijos ir piliečių rekomendacijų. Pirmininko pavaduotojas 
M. Schinas pabrėžė:  
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̶ svarbu, kad diskusijos dėl Europos ateities būtų tęsiamos net ir šiuo metu kai precedento 
neturintys ir praeitį menantys įvykiai viską temdo. 

̶ Konferencijos procesas turėtų būti skirtas didesniam piliečių skaičiui (principas „iš apačios į 
viršų“): Komisija („Briuselis“) neturėtų vadovauti (principas „iš viršaus į apačią“).   

̶ Jis palankiai įvertino nuomonių ir rekomendacijų gausą, pabrėždamas, kad jos yra visiškai 
suderintos su Komisijos darbu, kuriuo siekiama sukurti holistinę, darnią ir visapusišką ES 
migracijos ir prieglobsčio politikos sistemą. Pirmininko pavaduotojas apgailestavo, kad, nepaisant 
Sąjungos ekonominės galios ir svarbos pasaulyje, ji vis dar neturi bendros migracijos politikos. 

̶ Jis pabrėžė, kad dabartiniai naudojimosi migracija kaip priemone laikai, Ukrainos krizė ir vis 
didėjantis nesaugumas pasaulyje verčia mus sparčiai judėti į priekį ir susitarti dėl Pakto. Jis pristatė 
pagrindinius Pakto ramsčius kaip „trijų aukštų namą“:  

o pirmas aukštas – santykiai su kilmės ir tranzito šalimis – reikia sudaryti partnerystės 
susitarimus su kaimyninėmis šalimis, siekiant jose užtikrinti geresnį gyvenimą, o ne 
neteisėtą migrantų gabenimą, migrantų kilmės šalyse;  

o antras aukštas – tvirta kolektyvinė ES išorės sienų valdymo sistema, kurioje teigiama, kad 
morališkai, sąžiningai ir politiškai nepriimtina perduoti šią atsakomybę išimtinai 
valstybėms narėms, į kurias atvykstama pirmiausia; tai bendra ES atsakomybė, kurią turi 
prisiimti visos ES šalys, taikančios vienodas prieglobsčio procedūras;  

o viršutinis aukštas: solidarumas ir naštos pasidalijimas – visos 27 valstybės narės, 
remdamosi pasidalijimo principu, turėtų solidariai pasidalyti pakankamą naštos dalį, kad 
visos galėtų prisidėti prie atsakomybės už migracijos valdymą. 

 
Darbo grupės nariai iš esmės palankiai įvertino Europos ir nacionalinių piliečių forumų priimtas 
rekomendacijas. Keitimosi informacija metu buvo atkreiptas dėmesys į šiuos dalykus: 

̶ buvo paminėtas poreikis peržiūrėti Priėmimo sąlygų direktyvą (2013/33/ES);  

̶ poreikis gerinti pagalbą nelydimiems nepilnamečiams ir pažeidžiamoms grupėms (pvz., 
priėmimo sąlygas, švietimą, integraciją); 

̶ Dublino taisyklių peržiūra ir (arba) panaikinimas; 

̶ išorės veiksmų sutelkimas siekiant šalinti pagrindines migracijos priežastis trečiosiose šalyse 
(įskaitant klimato kaitą ir konfliktus, grąžinimą ir readmisiją į saugias šalis ir srautų iš nesaugių 
šalių prevenciją (kartu su geresne išorės sienų apsauga);  

̶ geresnė integracija (pabėgėlių į ES sukuriama pridėtinė vertė);  

̶ skirtumas tarp pabėgėlių ir migrantų;  

̶ aiškūs teisingo pabėgėlių paskirstymo ES šalyse kriterijai;  

̶ bendrų migracijos valdymo gairių, migrantams skirtos kvotų sistemos, susiejančios bendrą 
užsienio ir saugumo politiką (BUSP) su solidarumu, įgyvendinimo svarba; veiksmingesnė 
politika prieš migrantų panaudojimą politiniais tikslais ir bendri veiksmai prieš hibridinius 
išpuolius, taip pat griežtos Komisijos pozicijos prieš fizinių sienų, kurios laikomos būtinomis, 
finansavimą kritika;  
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̶ svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį integruojant migrantus ir keičiant 
mąstyseną į teigiamą kalbą ir žinios perteikimą apie migraciją;  

̶ vienoje intervencinėje priemonėje ypač atsižvelgta į 7, 10, 27, 31 rekomendacijas dėl galimybės 
įsidarbinti, lygių darbuotojų teisių ir greito statuso įteisinimo;  

̶ svarbus ir sustiprintas FRONTEX vaidmuo; 

̶ 40-tą rekomendaciją dėl solidarumo svarbos palankiai įvertino narys, kuris pabrėžė, kad Paktas 
reiškia visapusišką migracijos sistemos pertvarkymą, ir išreiškė viltį, kad greitai prasidės 
derybos dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų; 

̶ buvo pabrėžtas vienodos ir skaidrios migracijos valdymo sistemos, grindžiamos solidarumu ir 
visapusiškai gerbiančios žmogaus teises, poreikis; 

̶ būtinybė šalinti pagrindines migracijos priežastis; 

̶ pasiūlyti saugius ir teisėtus maršrutus taikant automatinį perkėlimo mechanizmą, kritikuojant, 
kad per didelė našta tenka pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms; 

̶ galutinės rekomendacijos turėtų būti įtraukios, į jas turėtų būti įtrauktos visos nuomonės ir 
rekomendacijos iš įvairių šaltinių, įskaitant Platformą; 

̶ migracijos išorės aspektų, ypač abipusiškai naudingų partnerysčių su trečiosiomis šalimis, 
svarba; 

̶ pabrėžė išorės sienų apsaugą ir saugumą – naudojimosi migrantais kaip priemone ir (arba) 
hibridinio karo grėsmę; 

̶ pabrėžė, kad svarbu vengti sistemos, kuri sukurtų migrantų traukos veiksnius; 

̶ laikinosios apsaugos klausimu „leidimai gyventi pagal nacionalinę teisę“ nurodo, kad 
pasibaigus krizei Ukrainos piliečiai turės grįžti į savo šalis.  

Pirmininkas paragino pirmininko pavaduotoją M. Schinasą atsakyti į diskusijas. Pirmininko 
pavaduotojas paaiškino:  

̶ prioritetai paprastai būna fragmentiški; daliniai metodai ir (arba) sprendimai nėra išeitis, visi 
aspektai turi būti vienodai išplėtoti ir atsparūs, kad padėtų ES veiksmingai ir tvariai susitvarkyti 
su migracijos srautais; gyvybiškai svarbu rasti tinkamą politinę atsakomybės ir solidarumo 
pusiausvyrą, kai sprendimu galima patenkinti kiekvienos valstybės narės poreikius, 
neatsižvelgiant į geografinę padėtį;  

̶ teisėta migracija – Europai reikia kvalifikuotų darbuotojų daugelyje sričių, pvz., sveikatos 
priežiūros, skaitmeninės, žaliosios ekonomikos ir kibernetinio saugumo; svarbu organizuoti 
teisėtos migracijos sistemą, kuri atitiktų Europos Sąjungai kaimyninių šalių turimų ekspertinių 
žinių ir išteklių poreikius, kad būtų kuriamos įgūdžių ir talentų partnerystės; 

̶ pirmininko pavaduotojas pranešė, kad Europos Komisija netrukus priims pasiūlymus dėl 
laikinosios apsaugos direktyvos taikymo, suteikiant iš Ukrainos atvykstantiems asmenims 
laikiną apsaugą, kad būtų užtikrinta galimybė automatiškai naudotis sveikatos priežiūros, 
švietimo ir būsto sistema, suteikiant leidimus gyventi šalyje. Ši priemonė taip pat yra priemonė 
padėti valstybėms narėms pirmose priėmimo linijose ir yra ES atsako į karą Ukrainoje 
galvosūkio dalis. 
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4. Baigiamosios buvusio pirmininko pastabos 

Buvęs pirmininkas pasveikino piliečius už jų įsipareigojimą ir sunkų darbą. Jis taip pat išreiškė viltį dėl 
Konferencijos rezultatų. 

5. Pirmininko baigiamasis žodis 

Pirmininkas informavo narius, kad kitas darbo grupės posėdis vyks 2022 m. kovo 11 d. Strasbūre, 
pabrėždamas, kad piliečiai bus pakviesti dar kartą aptarti savo rekomendacijas.   
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Priedas. Narių sąrašas 

 Carmelo ABELA Taryba 
 Arnoldas ABRAMAVICIUS Taryba 
 Alessandro ALFIERI Nacionaliniai parlamentai 
 Abir AL-SAHLANI Europos Parlamentas 
 Konstantinos ANDREADAKIS Europos piliečių forumai 
 Marc ANGEL Europos Parlamentas 
 Malik AZMANI Europos Parlamentas 
 Pernando BARRENA ARZA Europos Parlamentas 
 Gunnar BECK Europos Parlamentas 
 Magnus   BERNTSSON Vietos / regiono atstovė 

 Marjolijn  BULK Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Jaroslav  BŽOCH Nacionaliniai parlamentai 
 Luís  CAPOULAS SANTOS Nacionaliniai parlamentai 
 Liina CARR Socialiniai partneriai 
 Iness CHAKIR Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Laura Maria CINQUINI Europos piliečių forumai 
 Gabriella CÍVICO Pilietinė visuomenė 
 Angel DZHAMBAZKI Europos Parlamentas 
 Karoline EDTSTADLER Taryba 
 Julia EICHBERGER Europos piliečių forumai 
 Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 
 Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 
 Vasil GEORGIEV Taryba 
 Elsie GISSLEGÅRD Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Sunčana GLAVAK Europos Parlamentas 
 Ľudovít  GOGA Nacionaliniai parlamentai 
 Hafida GUELLATI Europos piliečių forumai 
 Gabriela HEGENBERG Europos piliečių forumai 
 Ylva JOHANSSON Europos Komisija 
 Dimitris  KAIRIDIS Nacionaliniai parlamentai 
 Jeroen LENAERS Europos Parlamentas 
 Cees   LOGGEN Vietos / regiono atstovė 
 Oudekki  LOONE Nacionaliniai parlamentai 
 Arminas  LYDEKA Nacionaliniai parlamentai 
 Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Taryba 
 Augusta  MONTARULI Nacionaliniai parlamentai 
 Nathalie  OBERWEIS Nacionaliniai parlamentai 
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 Oszkár  ÖKRÖS Taryba 
 Philippe OLIVIER Europos Parlamentas 

 Laurentiu  PLOSCEANU 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Yoomi RENSTRÖM Regionų komitetas 
 Desislava SIMEONOVA Europos piliečių forumai 
 Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 
 Jordi SOLÉ Europos Parlamentas 
 Petra  STEGER Nacionaliniai parlamentai 
 Tuomas Heikki SUIHKONEN Europos piliečių forumai 
 Kata TUTTO Regionų komitetas 
 Nils USAKOVS Europos Parlamentas 
 Hubregt VERHOEVEN Europos piliečių forumai 
 Dragan VOLAREVIĆ Europos piliečių forumai 
 Krasimir ZLATINOV Europos piliečių forumai 

 


