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RELATÓRIO SUMÁRIO DO 4.º GRUPO DE TRABALHO SOBRE MIGRAÇÃO 

Terça-feira, 1 de março de 2022, das 17.30 às 19.30 (em linha) 

 

1. Alocução introdutória do presidente 

Presidências sucessivas: Alessandro Alfieri, deputado ao Senado italiano, Itália; Dimitris Kairidis, 
deputado ao Parlamento grego, Grécia 

O presidente, Alessandro Alfieri, dá início à reunião e manifesta total solidariedade para com o povo 
ucraniano, afirmando que a guerra e a agressão à Ucrânia constituem um ponto de viragem para a 
Europa, nomeadamente no que diz respeito às questões relativas à migração. 

O presidente comunica a aprovação do relatório sumário da reunião anterior, realizada em 21 de 
janeiro, que será traduzido em todas as línguas e carregado na plataforma. 

2. Apresentação das recomendações dos cidadãos do Painel 4 de Cidadãos Europeus e das 
recomendações dos painéis de cidadãos nacionais relacionadas com a migração 

Os cidadãos dos painéis de cidadãos europeus optam por não apresentar todas as recomendações 
individualmente, preferindo apresentar as recomendações adotadas pelo painel relacionadas com a 
migração.  

Dois cidadãos do painel de cidadãos europeus intervêm e apresentam recomendações sobre a política 
e a integração em matéria de asilo e sobre a migração legal. Um dos cidadãos não pode usar da palavra 
devido a problemas técnicos. 

Afirmam, nomeadamente, que:   

§ existem muitas recomendações coincidentes;  

§ a maior parte das recomendações relaciona-se com a política de asilo;  

§ estão ao corrente da situação na Ucrânia e consideram que o sistema de migração na Europa 
não funciona como deveria;  

§ é necessário um sistema uniforme a nível europeu que respeite os direitos humanos;  

§ é necessária uma abordagem comum, não só de regras uniformes, mas também de apoio aos 
Estados-Membros, em especial aos Estados-Membros fronteiriços;  

§ a solidariedade é fundamental, sobretudo no que diz respeito à gestão dos requerentes de 
asilo;  

§ são necessários procedimentos comuns assentes em práticas comuns;  

§ são necessárias melhores estruturas de acolhimento; 
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§ a diretiva que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de 
proteção internacional deve ser substituída por um regulamento obrigatório;  

§ a aplicação deve ser acompanhada igualmente a nível europeu;  

§ a UE deve prestar assistência aos Estados-Membros no tratamento dos pedidos de 
requerentes de asilo;  

§ deve haver uma avaliação mais rápida dos pedidos de asilo, designadamente a redistribuição 
dos requerentes de asilo na UE, e referem que, em caso de recusa de asilo, os migrantes devem 
ser repatriados; 

§ os cidadãos referem, por último, que a integração e o regresso dos migrantes devem ser 
redirecionados para os Estados-Membros fronteiriços europeus mais expostos aos fluxos 
migratórios. 

Na sequência desta apresentação, representantes dos painéis nacionais de cidadãos neerlandeses (NL) 
e lituanos (LT) com recomendações sobre o tema da migração também apresentam as suas 
recomendações, nomeadamente: 

§ que o debate não deve descurar os aspetos mais delicados e deve ser dada mais atenção aos 
motivos pelos quais as pessoas fogem de países inseguros (painel de cidadãos dos Países 
Baixos); 

§ que a distribuição dos refugiados deve ser justa, com critérios claros (painel de cidadãos dos 
Países Baixos); 

§ que a UE deve apoiar os países de origem com conhecimentos e experiência para atenuar as 
causas da migração, designadamente as alterações climáticas ou os conflitos (painel de 
cidadãos dos Países Baixos); 

§ que deve ser criada uma comissão, a nível da UE, dedicada aos desafios da migração, a fim de 
garantir respostas mais rápidas às crises migratórias e elaborar diretrizes comuns para a gestão 
da migração (painel de cidadãos da Lituânia); 

§ que a questão da criação de um sistema de quotas a nível da UE deve ser reexaminada (painel 
de cidadãos da Lituânia); 

§ que a política de migração aberta da UE deve ser revista (painel de cidadãos da Lituânia); 

§ que se deve falar mais ativamente sobre questões de política migratória e iniciar debates sobre 
os desafios da migração (painel de cidadãos da Lituânia); 

§ que a UE deve aplicar uma política ativa e rigorosa em relação aos Estados que se sirvam dos 
fluxos migratórios como instrumento de ataques híbridos (painel de cidadãos da Lituânia); 

Devido a questões técnicas, um dos cidadãos que representa o painel de cidadãos nacionais francês 
não pode usar da palavra. 
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Devido às questões técnicas que impedem dois cidadãos de apresentar as suas recomendações, o 
presidente decide que a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a realizar em Estrasburgo, será 
iniciada com um seguimento da apresentação das recomendações dos cidadãos.  

3. Troca de pontos de vista sobre as recomendações dos cidadãos  

O debate no grupo de trabalho foi organizado em torno das recomendações ou questões relacionadas 
com a migração (19). 

O presidente convida o vice-presidente Margaritis Schinas, que participa excecionalmente neste 
grupo de trabalho, a apresentar os seus pontos de vista sobre a Conferência e sobre as recomendações 
dos cidadãos. O vice-Presidente Margaritis Schinas salienta o seguinte:  

- a importância de manter o debate sobre o futuro da Europa, mesmo num momento marcado por 
acontecimentos sem precedentes, que considerávamos pertencerem ao passado; 

- que o processo da Conferência deve visar mais cidadãos (abordagem ascendente); que a 
Comissão («Bruxelas») não deve assumir a liderança (abordagem descendente).   

- O vice-presidente congratula-se com a riqueza dos contributos e das recomendações, salientando 
que estão plenamente alinhados com o trabalho da Comissão, apresentando um quadro global, 
coeso e abrangente da UE para as políticas de migração e asilo. Lamenta que, apesar do seu poder 
económico e da sua importância no mundo, a União ainda não disponha de uma política comum 
em matéria de migração. 

- Sublinha que o momento atual, marcado pela instrumentalização, pela crise ucraniana e por uma 
insegurança cada vez maior no mundo nos obrigam a avançar rapidamente e a chegar a acordo 
sobre o pacto. O vice-presidente apresenta os principais pilares do pacto como «uma casa com 
três andares»:  

o ao nível do rés-do-chão: as relações com os países de origem e de trânsito – é necessário 
estabelecer acordos de parceria com os vizinhos, a fim de oferecer melhores condições 
de vida nos locais de origem, em vez de introduzir migrantes clandestinamente;  

o primeiro andar: um sistema coletivo sólido da UE para a gestão das fronteiras externas – 
afirmando que não é moral, justo nem politicamente aceitável delegar esta 
responsabilidade exclusivamente nos Estados-Membros de primeira entrada; trata-se de 
uma responsabilidade coletiva da UE que deve ser assumida em conjunto por todos os 
países da UE, através de procedimentos de asilo uniformes;  

o piso superior: solidariedade e repartição de encargos: os 27 Estados-Membros teriam de 
assumir, com base numa chave de repartição, a combinação adequada de solidariedade, 
de modo a que todos contribuam para a responsabilidade de gerir a migração. 

 
De um modo geral, os membros do grupo de trabalho congratularam-se com as recomendações 
adotadas pelos painéis de cidadãos europeus e nacionais. Durante a troca de pontos de vista, foram 
feitas as seguintes observações: 

- a necessidade de revisão da Diretiva relativa a condições de acolhimento (2013/33/UE);  
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- a necessidade de melhores cuidados (por exemplo, condições de acolhimento, educação, 
integração) dos menores não acompanhados e dos grupos vulneráveis; 

- a revisão/supressão das «regras de Dublim»; 

- a ação externa deve focar-se no combate às causas profundas da migração em países terceiros 
(designadamente as alterações climáticas e os conflitos, o regresso e a readmissão em países 
seguros e a prevenção dos fluxos provenientes de países não seguros (juntamente com uma 
melhor proteção das fronteiras externas);  

- uma melhor integração (valor acrescentado que os refugiados trazem à UE);  

- a distinção entre refugiados e migrantes;  

- a necessidade de critérios claros para uma distribuição equitativa dos refugiados pelos países 
da UE;  

- a importância da aplicação de diretrizes comuns em matéria de gestão da migração, de um 
sistema de quotas para os migrantes que associe a Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC) à solidariedade; uma política mais eficaz contra a instrumentalização dos migrantes 
para fins políticos e uma ação comum contra-ataques híbridos, mas também fortes críticas à 
posição da Comissão contra o financiamento de barreiras físicas consideradas necessárias;  

- o importante papel dos órgãos de poder locais e regionais na integração dos migrantes e na 
mudança de mentalidade para uma linguagem e mensagens positivas em matéria de migração;  

- as recomendações n.os 7, 10, 27 e 31 sobre o acesso ao emprego, a igualdade de direitos 
laborais e a rápida regularização do estatuto são especificamente mencionadas numa 
intervenção;  

- o papel importante e reforçado da Frontex; 

- a recomendação n.º 40, sobre a importância da solidariedade, é acolhida favoravelmente por 
um membro que frisa que o pacto representa uma reformulação total do sistema de migração 
e manifesta a esperança de que as negociações sobre as propostas legislativas sejam iniciadas 
rapidamente; 

- é sublinhada a necessidade de um sistema uniforme e transparente em matéria de gestão da 
migração, assente na solidariedade e no pleno respeito dos direitos humanos; 

- a necessidade de combater as causas profundas da migração; 

- a necessidade de proporcionar vias seguras e legais com um mecanismo automático de 
recolocação, criticando a existência de encargos excessivos para os Estados da primeira linha; 

- as recomendações finais devem ser inclusivas e todas as opiniões e recomendações das 
diferentes fontes, nomeadamente a plataforma, devem ser incluídas; 

- a importância dos aspetos externos da migração e, em especial, das parcerias mutuamente 
benéficas com países terceiros; 

- é salientada a proteção das fronteiras externas e a segurança – ameaça de 
instrumentalização/guerra híbrida; 

- é sublinhada a importância de evitar um sistema que crie fatores de atração para os migrantes; 
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- quanto à questão da proteção temporária, as «autorizações de residência com base na 
legislação nacional» indicam que os cidadãos ucranianos devem regressar ao seu país após a 
crise.  

O presidente convida o vice-presidente Margaritis Schinas a responder ao debate. O vice-presidente 
esclarece o seguinte:  

- as prioridades tendem a estar fragmentadas; as abordagens/soluções parciais não são válidas, 
todos os aspetos devem ser desenvolvidos de forma equitativa e resiliente para ajudar a UE a 
fazer face aos fluxos migratórios de forma eficaz e sustentável; é extremamente importante 
encontrar o equilíbrio político adequado entre responsabilidade e solidariedade, com soluções 
capazes de responder às necessidades de todos os Estados-Membros, independentemente da 
sua localização geográfica;  

- migração legal – a Europa precisa de trabalhadores qualificados em diversos domínios, como 
os cuidados de saúde, a economia digital, a economia ecológica e a cibersegurança; é 
importante organizar o sistema de migração legal de modo a fazer corresponder as 
necessidades com os conhecimentos especializados e os recursos disponíveis nos países 
vizinhos (da UE), a fim de criar parcerias em matéria de competências e talentos; 

- o vice-presidente anuncia que a Comissão Europeia, adotará muito em breve, propostas para 
ativar a diretiva relativa à proteção temporária, oferecendo proteção temporária às pessoas 
provenientes da Ucrânia para assegurar o acesso automático aos sistemas de saúde, educação 
e habitação, concedendo autorizações de residência. Esta medida é, também, um meio de 
ajudar os Estados-Membros na primeira linha de acolhimento e constitui uma peça do puzzle 
da resposta da UE à guerra na Ucrânia. 

 Observações finais do antigo presidente 

O antigo presidente felicita os cidadãos pelo seu empenho e trabalho árduo. Manifesta igualmente 
esperança em relação aos resultados da Conferência. 

5. Alocução final do presidente 

O presidente informa os membros de que a próxima reunião do grupo de trabalho terá lugar em 11 de 
março de 2022, em Estrasburgo, salientando que os cidadãos serão convidados a debater, novamente, 
as suas recomendações.   
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Anexo: lista dos membros 

Sr. Carmelo ABELA Conselho 
Sr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Conselho 
Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionais 
Deputada Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeu 
Sr. Konstantinos ANDREADAKIS Painéis de cidadãos europeus 
Deputado Marc ANGEL Parlamento Europeu 
Deputado Malik AZMANI Parlamento Europeu 
Deputado Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeu 
Deputado Gunnar BECK Parlamento Europeu 
Sr. Magnus   BERNTSSON Representante local/regional 
Sr.ª Marjolijn  BULK Comité Económico e Social Europeu 
Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionais 
Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionais 
Sr.ª Liina CARR Parceiros sociais 
Sr.ª Iness CHAKIR Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sr.ª Laura Maria CINQUINI Painéis de cidadãos europeus 
Sr.ª Gabriella CÍVICO Sociedade civil 
Deputado Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeu 
Sr.ª Karoline EDTSTADLER Conselho 
Sr.ª Julia EICHBERGER Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionais 
Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionais 
Sr. Vasil GEORGIEV Conselho 
Sr.ª Elsie GISSLEGÅRD Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Deputada Sunčana GLAVAK Parlamento Europeu 
Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionais 
Sr.ª Hafida GUELLATI Painéis de cidadãos europeus 
Sr.ª Gabriela HEGENBERG Painéis de cidadãos europeus 
Sr.ª Ylva JOHANSSON Comissão Europeia 
Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionais 
Deputado Jeroen LENAERS Parlamento Europeu 
Sr. Cees   LOGGEN Representante local/regional 
Sr.ª Oudekki  LOONE Parlamentos nacionais 
Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionais 
Sr.ª Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Conselho 
Sr.ª  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionais 
Sr.ª Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionais 
Sr. Oszkár  ÖKRÖS Conselho 
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Deputado Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 
Sr. Laurentiu  PLOSCEANU Comité Económico e Social Europeu 
Sr.ª Yoomi RENSTRÖM Comité das Regiões 
Sr.ª Desislava SIMEONOVA Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Andrzej SKIBA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Deputada Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 
Deputado Jordi SOLÉ Parlamento Europeu 
Sr.ª Petra  STEGER Parlamentos nacionais 
Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéis de cidadãos europeus 
Sr.ª Kata TUTTO Comité das Regiões 
Deputado Nils USAKOVS Parlamento Europeu 
Sr. Hubregt VERHOEVEN Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Dragan VOLAREVIĆ Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Krasimir ZLATINOV Painéis de cidadãos europeus 

 


