
 

1 
 

 

A MIGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT HETEDIK ÜLÉSÉNEK 
ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYVE  

 

2022. április 7., csütörtök, 18.00–20.00 

 

1. Az elnök megnyitja az ülést  

Egymást követő elnökök: Alessandro Alfieri, az olasz szenátus tagja, Olaszország; Dimítrisz Kerídisz 
görög parlamenti képviselő, Görögország 

Alessandro Alfieri elnök megnyitja az ülést, és megköszöni a munkacsoport tagjainak az előző, 2022. 
március 25-i ülésen folytatott eredményes eszemcserét. Elmondja, hogy a munkacsoport hatodik 
ülését követően a javaslattervezeteket a szóvivővel közösen átnézték, hogy figyelembe vegyék a 
legegyhangúbb észrevételeket.  

Az elnök bejelenti, hogy az előző, március 25-i ülés összefoglaló jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintik, 
valamennyi nyelvre lefordítják és közzéteszik a platformon.  

2. A szóvivő felszólalása 

A szóvivő szintén üdvözli az előző munkacsoportban folytatott eredményes eszmecserét, és kiemeli a 
javasolt főbb változtatásokat. Ezután átadja a szót egy másik állampolgárnak, aki néhány javaslatot 
tesz a felülvizsgált javaslattervezettel kapcsolatban: 

- Az első javaslat 3. intézkedésében, az „agyelszívás” említéséhez illesszenek be hivatkozást a 
második javaslat 1. intézkedésére, mivel ez a két intézkedés összefügg.  

- Az első javaslat 5. intézkedésébe, amely a migrációval kapcsolatos témákkal kapcsolatos 
tájékoztatásról és oktatásról szól, illesszenek be hivatkozást a „befogadásra” vonatkozóan. 

- A harmadik javaslat célkitűzésének címét változtassák meg, hogy jobban tükrözze az 
intézkedéseket.  

Az elnök megköszöni a szóvivő felszólalását, és felkéri a munkacsoport tagjait, hogy gondolkozzanak 
ezekről a javaslatokról.  

3. A felülvizsgált javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a felülvizsgált javaslattervezetek 
március 9-i plenáris ülés elé terjesztése céljából 

Az elnök ismerteti a felülvizsgált javaslattervezeteket, egyenként részletezve az összes kiigazítást.  

Az ezt követő eszmecsere során a következő javaslatok hangzanak el: 

- A munkacsoport tagjainak nagy többsége üdvözli a felülvizsgált javaslattervezeteket. 

- Az állampolgár által ismertetett fenti javaslatok általános támogatást élveznek. 

- A munkacsoport több tagja kéri, hogy egyértelműen utaljanak a helyi és regionális 
önkormányzatoknak, valamint a civil társadalmi szervezeteknek az integrációs folyamatban 
betöltött szerepére.  
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- Az egyik tag – néhány másik tag támogatásával – azt javasolja, hogy az intézkedésekben 
említsék meg a nő- és gyermekkereskedelmet, tekintettel a jelenlegi drámai helyzetre.   

Első javaslat: 

- Javasolják, hogy az első javaslat 2. intézkedéséből töröljék az „integrált ügynökség 
létrehozására” való hivatkozást, és kezdjék „az EURES hatáskörének bővítésével”, 
elkerülendő, hogy egymással versenyző szervek jöjjenek létre, mivel az EURES már létezik, és 
egy nemrégiben készült értékelés arra a következtetésre jutott, hogy az EURES a tárgyalt 
szempontból jelentőséggel bír. Ehelyett az „európai entitás létrehozásának” lehetőségét 
javasolják annak kifejezésére, hogy arra kell építenünk, ami már létezik.  Ugyanezen 
intézkedéssel kapcsolatban egy másik megjegyzést is tesznek az „egyenlő” és a „bánásmód” 
(„az uniós munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés és egyenlő bánásmód”) szavak 
beillesztésére.  

- Vitát folytatnak az első javaslat 4. intézkedésében szereplő „harmonizáció” kifejezésről, mivel 
az EU nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy harmonizált munkafeltételeket írjon elő, és több 
tag is kéri a szöveg átfogalmazását, például „a munkakörülményekre vonatkozó 
minimumkövetelmények harmonizálása” vagy „a felfelé irányuló konvergencia előmozdítása” 
változtatással. A szóvivő hangsúlyozza, hogy ennek célja az EU-n belüli migráció és az 
agyelszívás korlátozása. 

- A munkacsoport egyik tagja azt is javasolja, hogy a szöveget egészítsék ki a Schengeni 
Információs Rendszer és a nemzeti adatbázisok használatára vonatkozó új intézkedéssel a 
migránsok árnyékgazdaságban való kizsákmányolása elleni fellépés érdekében.  

Második javaslat: 

- Javasolják, hogy a második javaslat 1. intézkedését egészítsék ki a „partnerségi 
megállapodásokkal”.  

- A munkacsoport egyik tagja kéri, hogy a második javaslat 2. intézkedésébe illesszenek be a 
Frontex függetlenségének növelését célzó kiegészítést. Ugyanezen intézkedéssel 
kapcsolatban egy másik tag az „ellenőrzés” beillesztését kéri a „külső határok védelme” 
kiegészítéseként. Ezenkívül javasolják az intézkedés második részének átfogalmazását a 
„migránsokat eszközként használó harmadik országok által elkövetett hibrid támadások” és az 
„emberi jogok megsértése” egyértelművé tétele érdekében.  

Harmadik javaslat: 

- A harmadik javaslat 1. intézkedésével kapcsolatban azt javasolják, hogy a „kötelező uniós 
jogalkotási intézkedések bevezetését” fogalmazzák át „uniós szintű intézkedések 
kidolgozására”, hogy jobban tükrözzék az új jogalkotási intézkedések bevezetésének 
folyamatát.  

- A harmadik javaslat 2. intézkedésével kapcsolatban a munkacsoport egyik tagja azt javasolja, 
hogy említsék meg a harmadik országoknak nyújtott, tudományos kutatáson alapuló 
támogatást.  

Negyedik javaslat: 

- A negyedik javaslat 2. intézkedését illetően a munkacsoport egyik tagja kéri, hogy fontolják 
meg a „szolidaritás egyéb formái” beillesztését a javaslatok közötti egyensúly növelése 
érdekében. Ezzel kapcsolatban az elnök megjegyzi, hogy ez kiegyensúlyozott kompromisszum 
lehet.  
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- A negyedik javaslat 3. intézkedésével kapcsolatban a munkacsoport egyik tagja megjegyzi, 
hogy a menedékkérők befogadására vonatkozó, a 2013/33/EU irányelvben említett 
minimumszabályok már elégségesek.  

- A negyedik javaslat 5. intézkedésével kapcsolatban több tag javasolja, hogy ne említsék az 
Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége megbízatásának megerősítését, mert ezt a 
megbízatást éppen a közelmúltban erősítették meg.  

- A negyedik javaslattal kapcsolatban a munkacsoport egyik tagja azt is javasolja, hogy a szöveg 
egészüljön ki egy új intézkedéssel a fennmaradó uniós tagállamok schengeni térségbe történő 
integrálására vonatkozóan.  

Ötödik javaslat: 

- Az ötödik javaslat 1. intézkedésével kapcsolatban javasolják a helyi és regionális 
önkormányzatok, valamint a civil társadalmi szervezetek szerepének hangsúlyozását.  

- Az ötödik javaslat 2. intézkedését illetően javasolják a „lehetőség szerint önállóvá tétel” 
szövegrész beillesztését. Ugyanezen intézkedéssel kapcsolatban a munkacsoport egyik tagja 
kéri a „releváns képesítések” elhagyását, és az „egyenlő bánásmódon és tisztességes 
munkafeltételeken alapuló” szövegrész beillesztését.  

- A munkacsoport egyik tagja azt is kéri, hogy illesszenek be egy új intézkedést a nem 
kormányzati szervezetek által nyújtott humanitárius segítségnyújtás dekriminalizációja 
érdekében. 

4. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök – Dimítrisz Kerídisz nevében is – köszönetet mond a munkacsoport tagjainak a 
munkafolyamatban való elkötelezett részvételükért és hozzájárulásaikért.   
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Melléklet: Az ülésre regisztrált személyek listája  

Utónév Vezetéknév Panel 
Andy ELLUL Tanács 
Arnoldas ABRAMAVIČIUS Tanács 
Alessandro ALFIERI Nemzeti parlamentek 
Abir AL-SAHLANI Európai Parlament 
Konstantinos ANDREADAKIS  Európai polgári vitacsoportok 
Marc ANGEL Európai Parlament 
Malik AZMANI Európai Parlament 
Pernando BARRENA ARZA Európai Parlament 
Gunnar BECK Európai Parlament 
Magnus   BERNTSSON Helyi/regionális képviselő 
Marjolijn  BULK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Jaroslav  BŽOCH Nemzeti parlamentek 
Luís  CAPOULAS SANTOS Nemzeti parlamentek 
Liina CARR Szociális partnerek 

Iness CHAKIR Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

Laura Maria CINQUINI  Európai polgári vitacsoportok 
Angel DZHAMBAZKI Európai Parlament 
Karoline EDTSTADLER Tanács 
Julia EICHBERGER  Európai polgári vitacsoportok 
Joseph  ELLIS Nemzeti parlamentek 
Harris  GEORGIADES Nemzeti parlamentek 
Maya DOBREVA Tanács 

Sigge ERIKSSON Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

Sunčana GLAVAK Európai Parlament 
Ľudovít  GOGA Nemzeti parlamentek 
Hafida GUELLATI Európai polgári vitacsoportok 
Gabriela HEGENBERG  Európai polgári vitacsoportok 
Ylva JOHANSSON Európai Bizottság 
Dimitris  KAIRIDIS Nemzeti parlamentek 
Jeroen LENAERS Európai Parlament 
Cees   LOGGEN Helyi/regionális képviselő 
Oudekki  LOONE Nemzeti parlamentek 
Arminas  LYDEKA Nemzeti parlamentek 
Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Tanács 
Augusta  MONTARULI Nemzeti parlamentek 
Nathalie  OBERWEIS Nemzeti parlamentek 
Tamás SZILÁGYI Tanács 
Philippe OLIVIER Európai Parlament 
Laurentiu  PLOSCEANU  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Yoomi RENSTROM Régiók Bizottsága 
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Milosh  RISTOVSKI Civil társadalom 
Desislava SIMEONOVA  Európai polgári vitacsoportok 

Andrzej SKIBA Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

Sara SKYTTEDAL Európai Parlament 
Jordi SOLÉ FERRANDO Európai Parlament 
Petra  STEGER Nemzeti parlamentek 
Tuomas Heikki SUIHKONEN  Európai polgári vitacsoportok 
Kata TUTTO Régiók Bizottsága 
Nils USAKOVS Európai Parlament 
Hubregt VERHOEVEN  Európai polgári vitacsoportok 
Dragan VOLAREVIC  Európai polgári vitacsoportok 
Krasimir ZLATINOV  Európai polgári vitacsoportok 

 


