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DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS SEPTINTOJO POSĖDŽIO 
PROTOKOLO SANTRAUKA  

 

2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18.00–20.00 val. 

 

1. Pirmininko įžanginis žodis  

Rotuojantys pirmininkai: Italijos Senato narys Alessandro Alfieri (Italija), Graikijos parlamento narys 
Dimitris Kairidis (Graikija). 

Pradėdamas posėdį, pirmininkas A. Alfieri padėkojo darbo grupės nariams už rezultatyvias 
ankstesniojo 2022 m. kovo 25 d. posėdžio diskusijas. Jis paaiškino, kad, pasibaigus šeštajam darbo 
grupės posėdžiui, pasiūlymų projektai peržiūrimi glaudžiai bendradarbiaujant su darbo grupės atstovu, 
siekiant atsižvelgti į daugiausia visuotinio pritarimo sulaukusias pastabas.  

Pirmininkas paskelbė, kad ankstesniojo kovo 25 d. vykusio posėdžio protokolo santrauka laikoma 
patvirtinta ir bus išversta į visas kalbas bei įkelta į platformą.  

2. Darbo grupės atstovo žodis 

Darbo grupės atstovas irgi puikiai įvertino rezultatyvias ankstesniojo darbo grupės posėdžio diskusijas 
ir atkreipė dėmesį į svarbiausius pasiūlytus pakeitimus. Tada jis suteikė žodį dar vienam piliečiui, kuris 
pasiūlė keletą peržiūrėtų pasiūlymų projektų pakeitimų: 

- pirmojo pasiūlymo 3-iąją priemonę, kur kalbama apie protų nutekėjimą, papildyti nuoroda į 
antrojo pasiūlymo 1-ąją priemonę, nes abi priemonės susijusios;  

- pirmojo pasiūlymo 5-ąją priemonę, susijusią su informavimu ir švietimu migracijos klausimais, 
taip pat papildyti paminint įtrauktį; 

- pakeisti trečiojo pasiūlymo tikslo antraštę, kad geriau būtų geriau atspindėtos priemonės.  

Pirmininkas padėkojo kalbėjusiam atstovui ir paprašė narių apsvarstyti šiuos pasiūlymus.  

3. Peržiūrėtų pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas, siekiant juos pateikti balandžio 8–9 d. 
plenariniam posėdžiui 

Pirmininkas pristatė peržiūrėtus pasiūlymų projektus ir išsamiai po vieną paaiškino visas įtrauktas 
pataisas.  

Tolesnės diskusijos metu buvo pateikti toliau išvardyti pasiūlymai. 

- Darbo grupės nariai daugeliu atžvilgiu teigiamai įvertino peržiūrėtus pasiūlymų projektus. 

- Pirmiau minėtiems pasiūlymams, kuriuos pristatė pilietis, apskritai pritarta. 

- Keletas darbo grupės narių paprašė aiškiai paminėti vietos ir regioninių institucijų bei pilietinės 
visuomenės organizacijų vaidmenį integracijos procese.  

- Vienas narys, kuriam pritarė dar keli, pasiūlė priemonėse paminėti prekybą moterimis ir 
vaikais, atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusią dramatišką padėtį.   



 

2 
 

1 pasiūlymas 

- Pasiūlyta iš pirmojo pasiūlymo 2-osios priemonės išbraukti tekstą „integruotos agentūros 
sukūrimas“ ir pradėti nuo EURES įgaliojimų išplėtimo, remiantis tuo, kad priešingu atveju 
įstaigos gali būti pastūmėtos konkuruoti (tinklas EURES jau veikia ir, kaip konstatuota neseniai 
atlikus vertinimą, jo indėlis svarbus). Vietoj to pasiūlyta galimybė „sukurti Europos subjektą“, 
siekiant pažymėti, kad turėtų būti remiamasi tuo, kas jau yra. Dar vienoje pastaboje dėl tos 
pačios priemonės siūloma įrašyti žodžius „lygios“ ir „požiūris“ („lygios galimybės ir požiūris 
siekiant patekti į ES darbo rinką“).  

- Kilo diskusija dėl žodžio „suderinimas“ pirmojo pasiūlymo 4-ojoje priemonėje, nes ES neturi 
kompetencijos nustatyti suderintų darbo sąlygų. Keletas narių prašė perfrazuoti tekstą, pvz., 
įrašant „būtiniausių darbo sąlygų standartų suderinimas“ arba „aukštynkryptės 
konvergencijos skatinimas“. Grupės atstovas pabrėžė, kad šiuo atveju norima riboti migraciją 
ir protų nutekėjimą ES viduje. 

- Vienas iš narių pasiūlė įtraukti ir naują priemonę, susijusią su Šengeno informacinės sistemos 
ir nacionalinių duomenų bazių naudojimu, siekiant kovoti su migrantų išnaudojimu šešėlinės 
ekonomikos tikslais.  

2 pasiūlymas 

- Pasiūlyta antrojo pasiūlymo 1-ąją priemonę papildyti žodžiais „partnerystės susitarimais“.  

- Vienas narys paprašė papildyti antrojo pasiūlymo 2-ąją priemonę tekstu dėl agentūros 
„Frontex“ savarankiškumo stiprinimo. Kalbėdamas apie tą pačią priemonę, kitas narys paprašė 
esamą tekstą „visų išorės sienų apsauga“ papildyti žodžiu „kontrolė“. Be to, pasiūlyta 
perfrazuoti priemonės antrąją dalį, siekiant patikslinti, ką norima pasakyti tekstu „trečiųjų 
šalių hibridiniai išpuoliai, vykdomai pasinaudojant migrantais“ ir „žmogaus teisių pažeidimas“.  

3 pasiūlymas 

- Kalbant apie trečiojo pasiūlymo 1-ąją priemonę, pasiūlyta perfrazuoti tekstą „ES teisėkūros 
priemonių nustatymas“, pakeičiant jį tekstu „ES masto priemonių kūrimas“, kad būtų geriau 
atspindėtas su naujosiomis teisėkūros priemonėmis susijęs procesas.  

- Vienas iš narių pasiūlė trečiojo pasiūlymo 2-ojoje priemonėje paminėti pagalbą trečiosioms 
šalims remiantis akademiniais moksliniais tyrimais.  

4 pasiūlymas 

- Kalbant apie ketvirtojo pasiūlymo 2-ąją priemonę, vienas iš narių paprašė svarstyti galimybę 
papildyti ją tekstu „kitos solidarumo formos“, kad pasiūlymai būtų labiau subalansuoti. 
Komentuodamas pirmininkas atsakė, kad galėtų siekti subalansuoto kompromiso.  

- Vienas narys, komentuodamas ketvirtojo pasiūlymo 3-iąją priemonę, laikėsi nuomonės, kad 
taikant būtiniausius prieglobsčio prašytojų priėmimo standartus, nurodytus Direktyvoje 
2013/33/ES, ir taip užtikrinami pakankami standartai.  

- Aptariant ketvirtojo pasiūlymo 5-ąją priemonę, ne vienas narys pasiūlė neminėti ES 
prieglobsčio agentūros įgaliojimų stiprinimo, paaiškindami tuo, kad neseniai šie įgaliojimai jau 
buvo sustiprinti.  
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- Vienas iš narių taip pat pasiūlė ketvirtąjį pasiūlymą papildyti nauja likusių ES valstybių narių 
integravimo į Šengeno erdvę priemone.  

5 pasiūlymas 

- Kalbant apie penktojo pasiūlymo 1-ąją priemonę, buvo pasiūlyta akcentuoti vietos ir 
regioninių valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės organizacijų veiklą.  

- Kalbant apie penktojo pasiūlymo 2-ąją priemonę, pasiūlyta įrašyti „kai įmanoma, 
savarankiškumui užtikrinti“. Aptariant tą pačią priemonę, vienas narys pasiūlė išbraukti tekstą 
„reikiamos kvalifikacijos“ ir vietoj jo įrašyti „vadovaujantis vienodu požiūriu ir deramomis 
darbo sąlygomis“.  

- Vienas iš narių taip pat paprašė įtraukti naują priemonę, susijusią su NVO teikiamos 
humanitarinės pagalbos dekriminalizavimu. 

4. Baigiamasis pirmininko žodis 

Pirmininkas padėkojo darbo grupės nariams – taip pat ir D. Kairidiso vardu – už proceso metu pateiktas 
pastabas ir indėlį.   
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Priedas. Užsiregistravusių posėdžio dalyvių sąrašas  

Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 
 Andy ELLUL Taryba 
 Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 atstovas 

 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 
 Angel DZHAMBAZKI Europos Parlamentas 
 Karoline EDTSTADLER Taryba 
 Julia EICHBERGER  Europos piliečių forumai 
 Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 
 Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 
 Maya DOBREVA Taryba 

 Sigge ERIKSSON 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 atstovas 
 Oudekki  LOONE Nacionaliniai parlamentai 
 Arminas  LYDEKA Nacionaliniai parlamentai 
 Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Taryba 
 Augusta  MONTARULI Nacionaliniai parlamentai 
 Nathalie  OBERWEIS Nacionaliniai parlamentai 
 Tamás SZILÁGYI Taryba 
 Philippe OLIVIER Europos Parlamentas 
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 Laurentiu  PLOSCEANU  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Yoomi RENSTROM Regionų komitetas 
 Milosh  RISTOVSKI Pilietinė visuomenė 
 Desislava SIMEONOVA  Europos piliečių forumai 
 Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 
 Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Europos piliečių forumai 
 Krasimir ZLATINOV  Europos piliečių forumai 

 


