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MIGRĀCIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS SEPTĪTĀS SANĀKSMES 
PROTOKOLA KOPSAVILKUMS  

 

Ceturtdien, 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 18.00–20.00 

 

1. Darba grupas vadītāja ievadvārdi  

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

Darba grupas (DG) vadītājs A. Alfieri atklāja sanāksmi, pateikdamies darba grupas locekļiem par 
auglīgajām diskusijām iepriekšējā sanāksmē 2022. gada 25. martā. Viņš paskaidroja, ka pēc darba 
grupas sestās sanāksmes ciešā sadarbībā ar runaspersonu ir pārskatīti priekšlikumu projekti, lai ņemtu 
vērā komentārus, par kuriem bija vislielākā vienprātība.  

Darba grupas vadītājs paziņoja, ka iepriekšējās 25. marta sanāksmes protokola kopsavilkums ir 
uzskatāms par apstiprinātu, to tulkos visās valodās un tas tiks augšupielādēts platformā.  

2. Runaspersonas uzstāšanās 

Arī runaspersona atzinīgi novērtēja auglīgās diskusijas iepriekšējā darba grupā un uzsvēra galvenās 
ierosinātās izmaiņas. Pēc tam viņš deva vārdu citam pilsonim, kuram bija daži ierosinājumi par 
pārskatīto priekšlikumu projektu: 

- pirmā priekšlikuma 3. pasākumā vietā, kur minēta intelektuālā darbaspēka emigrācija, 
pievienot atsauci uz otrā priekšlikuma 1. pasākumu, jo tas ir saistīts;  

- pirmā priekšlikuma 5. pasākumā, kas attiecas uz informēšanu un izglītošanu par tematiem, 
kuri saistīti ar migrāciju, minēt arī iekļaušanu; 

- mainīt trešā priekšlikuma mērķa nosaukumu, lai labāk atspoguļotu pasākumus.  

Vadītājs pateicās runaspersonai par uzstāšanos un aicināja deputātus apdomāt šos ierosinājumus.  

3. Iepazīstināšana ar priekšlikumu projektiem un to apspriešana nolūkā tos iesniegt 8. un 9. aprīļa 
plenārsēdē 

Vadītājs iepazīstina ar pārskatītajiem priekšlikumu projektiem un detalizēti citu pēc citas raksturoja 
visas ieviestās izmaiņas.  

Pēc tam notika viedokļu apmaiņa, kurā tika izteikti šādi ierosinājumi: 

- darba grupas locekļi kopumā atzinīgi novērtēja pārskatītos priekšlikumu projektus; 

- tika pausts vispārējs atbalsts minētā pilsoņa iesniegtajiem ierosinājumiem, kuri izklāstīti 
iepriekš; 

- vairāki DG locekļi lūdza skaidri minēt vietējo un reģionālo pašvaldību un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju lomu integrācijas procesā;  
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- viens DG loceklis, ko atbalstīja daži citi, ierosināja pasākumos minēt sieviešu un bērnu 
tirdzniecību, atsaucoties uz dramatisko pašreizējo situāciju.   

1. priekšlikums 

- Tika ierosināts svītrot tekstu par integrētas aģentūras izveidi pirmā priekšlikuma 2. pasākumā 
un sākt ar tekstu parEURES pilnvaru paplašināšanu, pamatojoties uz to, ka citādi varētu rasties 
struktūru konkurence, jo EURES jau pastāv un nesen veiktā izvērtējumā secināts, ka EURES ir 
būtiska struktūra. Tā vietā tika ierosināta iespēja “izveidot Eiropas struktūru”, lai paustu, ka 
mums būtu jāpilnveido tas, kas jau pastāv.  Par šo pašu pasākumu tika izteikts vēl viens 
ierosinājums: pievienot vārdus “vienlīdzīga” un “attieksme” (“vienlīdzīga piekļuve un 
attieksme ES darba tirgū”).  

- Notika diskusija par pirmā priekšlikuma 4. pasākumā lietoto vārdu “saskaņošana”, jo ES nav 
kompetenta noteikt saskaņotus darba nosacījumus, un vairāki locekļi lūdza tekstu 
pārformulēt, piemēram, rakstīt “saskaņojot minimālos darba nosacījumu standartus” vai 
“veicinot augšupēju konverģenci”. Runaspersona uzsvēra, ka mērķis ir ierobežot ES iekšējo 
migrāciju un intelektuālā darbaspēka emigrāciju. 

- Viens loceklis ierosināja pievienot jaunu pasākumu par Šengenas Informācijas sistēmas un 
valstu datubāzu lietošanu nolūkā novērst migrantu ekspluatāciju ēnu ekonomikā.  

2. priekšlikums 

- Tika ierosināts otrā priekšlikuma 1. pasākumā iekļaut vārdus “ar partnerības nolīgumiem”.  

- Viens DG loceklis lūdza otrā priekšlikuma 2. pasākumā iekļaut papildinājumu, lai palielinātu 
Frontex neatkarību. Attiecībā uz šo pašu pasākumu cits DG loceklis lūdza pievienot vārdu 
“kontrole”, lai papildinātu pašreizējo tekstu “visu ārējo robežu aizsardzība”. Turklāt tika 
ierosināts pārfrāzēt pasākuma otro daļu, lai precizētu tekstu “trešo valstu hibrīduzbrukumi, 
kas instrumentalizē migrantus” un “cilvēktiesību pārkāpums”.  

3. priekšlikums 

- Attiecībā uz trešā priekšlikuma 1. pasākumu tika ierosināts pārfrāzēt formulējumu “piemērot 
ES leģislatīvos pasākumus” uz “izstrādāt ES mēroga pasākumus”, lai labāk atspoguļotu jaunu 
leģislatīvo pasākumu procesu.  

- Viens DG loceklis ierosināja trešā priekšlikuma 2. pasākumā minēt atbalstu trešām valstīm, 
pamatojoties uz akadēmiskiem pētījumiem.  

4. priekšlikums 

- Attiecībā uz ceturtā priekšlikuma 2. pasākumu viens DG loceklis lūdza apsvērt iespēju iekļaut 
tekstu “citi solidaritātes veidi”, lai priekšlikumi būtu līdzsvarotāki. Šajā sakarā DG vadītājs 
piebilda, ka tas varētu būt līdzsvarots kompromiss.  

- Viens loceklis komentēja 4. priekšlikuma 3. pasākumu, norādot, ka Direktīvā 2013/33/ES 
minētie minimālie patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti jau nodrošina pietiekamus 
standartus.  

- Vairāki locekļi ierosināja ceturtā priekšlikuma 5. pasākumā neminēt ES Patvēruma aģentūras 
pilnvaru stiprināšanu, paskaidrojot, ka pilnvaras nesen jau pastiprinātas.  
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- Viens loceklis ierosināja ceturtajā priekšlikumā iekļaut jaunu pasākumu atlikušo ES dalībvalstu 
integrēšanai Šengenas zonā.  

5. priekšlikums 

- Tika ierosināts piektā priekšlikuma 1. pasākumā uzsvērt vietējo un reģionālo pašvaldību un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu.  

- Attiecībā uz piektā priekšlikuma 2. pasākumu tika ierosināts pievienot tekstu “ja iespējams, 
padarīt pašpietiekamu”. Attiecībā uz šo pašu pasākumu viens loceklis lūdza svītrot tekstu 
“attiecīgās kvalifikācijas” un pievienot “pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi un pienācīgiem 
darba nosacījumiem”.  

- Viens loceklis lūdza iekļaut jaunu pasākumu par NVO sniegtās humānās palīdzības 
dekriminalizāciju. 

4. Darba grupas vadītāja noslēguma vārdi 

Darba grupas vadītājs pateicās tās locekļiem, arī D. Kairidis vārdā, par viņu apņēmību šajā procesā un 
par viņu ieguldījumu.   
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Pielikums. Sanāksmē reģistrēto locekļu saraksts  

Tituls Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 
 Andy ELLUL Padome 
 Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 Vietējās/reģionālās pašvaldības 
pārstāvis 

 Marjolijn  BULK Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

 Jaroslav  BŽOCH Dalībvalstu parlamenti 
 Luís  CAPOULAS SANTOS Dalībvalstu parlamenti 
 Liina CARR Sociālie partneri 
 Iness CHAKIR Valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
 Laura Maria CINQUINI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
 Angel DZHAMBAZKI Eiropas Parlaments 
 Karoline EDTSTADLER Padome 
 Julia EICHBERGER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
 Joseph  ELLIS Dalībvalstu parlamenti 
 Harris  GEORGIADES Dalībvalstu parlamenti 
 Maya DOBREVA Padome 

 Sigge ERIKSSON Valsts 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 Vietējās/reģionālās pašvaldības 
pārstāvis 

 Oudekki  LOONE Dalībvalstu parlamenti 
 Arminas  LYDEKA Dalībvalstu parlamenti 
 Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Padome 
 Augusta  MONTARULI Dalībvalstu parlamenti 
 Nathalie  OBERWEIS Dalībvalstu parlamenti 
 Tamás SZILÁGYI Padome 
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 Philippe OLIVIER Eiropas Parlaments 

 Laurentiu  PLOSCEANU  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

 Yoomi RENSTROM Reģionu komiteja 
 Milosh  RISTOVSKI Pilsoniskā sabiedrība 
 Desislava SIMEONOVA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
 Andrzej SKIBA Valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
 Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 
 Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
 Krasimir ZLATINOV  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


