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ZBIRNO POROČILO SEDME SEJE DELOVNE SKUPINE O MIGRACIJAH  
 

v četrtek, 7. aprila 2022, od 18.00 do 20.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujočega  

Zaporedna predsedujoča: Alessandro Alfieri, član italijanskega senata, Italija; Dimitris Kairidis, član 
grškega parlamenta, Grčija 

Predsedujoči Alessandro Alfieri je začel sejo in se zahvalil članom delovne skupine za plodne razprave 
na prejšnji seji, 25. marca 2022. Pojasnil je, da so bili osnutki predlogov po šesti seji delovne skupine 
pregledani v tesnem sodelovanju z uradnim govorcem, da bi se upoštevale najbolj sporazumne 
pripombe.  

Predsedujoči je povedal, da se zbirno poročilo prejšnje seje z dne 25. marca šteje za odobreno in da 
bo prevedeno v vse jezike ter naloženo na platformo.  

2. Govor uradnega govorca 

Tudi uradni govorec je pozdravil plodne razprave na prejšnji seji delovne skupine in izpostavil glavne 
predlagane spremembe. Nato je besedo predal državljanu, ki je imel nekaj pripomb na osnutek 
revidiranih predlogov: 

– V ukrepu 3 prvega predloga naj se pri sklicevanju na „beg možganov“ doda sklic na ukrep 1 iz 
drugega predloga, saj je slednji ukrep z njim povezan.  

– V ukrepu 5 prvega predloga, ki se nanaša na obveščanje in izobraževanje o temah, povezanih 
z migracijami, naj se doda tudi sklic na „vključevanje“. 

– Spremeni naj se naslov cilja tretjega predloga, da bi bolje odražal ukrepe.  

Predsedujoči se je zahvalil uradnemu govorcu za njegov prispevek in sodelujoče prosil, naj razmislijo 
o teh predlogih.  

3. Predstavitev revidiranih osnutkov predlogov in razprava o njih, da bodo 8. in 9. aprila 2022 
predstavljeni na plenarni skupščini 

Predsedujoči je predstavil revidirane osnutke predlogov in eno po eno podrobno opisal vse uvedene 
prilagoditve.  

Med razpravo, ki je sledila, so bili podani naslednji predlogi: 

– Člani delovne skupine so na splošno pozdravili revidirane osnutke predlogov. 

– Predlogi, ki jih je predstavil državljan, kot je opisano zgoraj, so bili deležni splošne podpore. 

– Več članov delovne skupine je pozvalo, naj se doda jasno sklicevanje na vlogo lokalnih in 
regionalnih oblasti ter organizacij civilne družbe v procesu vključevanja.  

– En član, ki ga je podprlo nekaj drugih, je predlagal, naj se v ukrepih doda omemba trgovine z 
ženskami in otroki, pri čemer je omenil dramatične sedanje razmere.  
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Predlog št. 1: 

– Predlagano je bilo, naj se v ukrepu 2 prvega predloga črta sklicevanje na „ustanovitev 
integrirane agencije“ in se začne z „razširitev pristojnosti mreže EURES“, ker bi lahko to 
privedlo do konkurenčnih organov, saj EURES že obstaja, v nedavni oceni pa je bilo 
ugotovljeno, da je pomemben. Namesto tega je bila predlagana možnost za „ustanovitev 
evropskega telesa“, da bi se izrazilo, da bi morali graditi na tem, kar že obstaja. V zvezi z istim 
ukrepom je bila podana še ena pripomba, in sicer da se dodata besedi „enak“ in „obravnava“ 
(„enak dostop do trga dela EU in njegova obravnava“).  

– Potekala je razprava o besedi „uskladitev“ v ukrepu 4 prvega predloga, saj EU ni pristojna za 
uvedbo usklajenih delovnih pogojev, pri čemer je več članov zahtevalo spremembo besedila, 
na primer z „uskladitev minimalnih standardov delovnih pogojev ali „spodbujanje navzgor 
usmerjene konvergence“. Uradni govorec je poudaril, da je namen tega omejiti notranje 
migracije EU in beg možganov. 

– En član je predlagal tudi, naj se doda nov ukrep o uporabi schengenskega informacijskega 
sistema in nacionalnih podatkovnih zbirk za boj proti izkoriščanju migrantov v sivi ekonomiji.  

Predlog št. 2: 

– Predlagano je bilo, naj se v ukrep 1 drugega predloga doda „s sporazumi o partnerstvu“.  

– Eden od članov je prosil, naj se v ukrep 2 drugega predloga vključi dodatek, da bi povečali 
neodvisnost agencije Frontex. V zvezi z istim ukrepom je drug član prosil, naj se doda beseda 
„nadzor“, ki bi dopolnjevala obstoječo ubeseditev „varovanje vseh zunanjih meja“. Poleg tega 
je bilo predlagano, da se drugi del ukrepa preoblikuje tako, da se pojasnita „hibridni napadi 
držav, ki instrumentalizirajo migrante“ in „kršitve človekovih pravic“.  

Predlog št. 3: 

– V zvezi z ukrepom 1 tretjega predloga je bilo predlagano, da se besedilo „uvedba zakonodajnih 
ukrepov EU“ spremeni v „priprava zakonodajnih ukrepov EU“, da bi se bolje odražal postopek 
novih zakonodajnih ukrepov.  

– V ukrepu 2 tretjega predloga je en član predlagal sklicevanje na pomoč tretjim državam na 
podlagi akademskih raziskav.  

Predlog št. 4: 

– V zvezi z ukrepom 2 četrtega predloga je en član prosil, naj se razmisli o vključitvi besedila 
„druge oblike solidarnosti“, da bi bili predlogi bolj uravnoteženi. Predsedujoči je v zvezi s tem 
pripomnil, da bi lahko tako dosegli uravnotežen kompromis.  

– En član je podal pripombe na ukrep 3 četrtega predloga, saj minimalni standardi za sprejem 
prosilcev za azil iz Direktive 2013/33/EU že zagotavljajo zadostne standarde.  

– V ukrepu 5 četrtega predloga je več članov predlagalo, naj se ne omenja okrepitev mandata 
Agencije EU za azil, saj so se njena pooblastila nedavno povečala.  

– V četrtem predlogu je en član predlagal tudi, naj se doda nov ukrep o vključitvi preostalih držav 
članic EU v schengensko območje.  

Predlog št. 5: 
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– V ukrepu 1 petega predloga je bilo predlagano, naj se poudari vloga lokalnih in regionalnih 
oblasti ter organizacij civilne družbe.  

– V zvezi z ukrepom 2 petega predloga je bilo predlagano, da se doda „če je mogoče, da postane 
samozadosten“. V zvezi z istim ukrepom je en član prosil, naj se črtajo „ustrezne kvalifikacije“ 
in doda „na podlagi enakega obravnavanja in dostojnih delovnih pogojev“.  

– En član je prosil tudi za nov ukrep o dekriminalizaciji humanitarne pomoči, ki jo zagotavljajo 
nevladne organizacije. 

4. Sklepna beseda predsedujočega 

Predsedujoči se je članom delovne skupine tudi v imenu Dimitrisa Kairidisa zahvalil za njihovo 
zavezanost v postopku in za njihove prispevke.   
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Priloga: seznam članov, prijavljenih na sejo  

Naziv Ime Priimek Član/-ica 
g. Andy ELLUL Svet 
g. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Svet 
g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

ga. Abir AL-SAHLANI Evropski parlament 
g. Konstantinos ANDREADAKIS  Evropski državljanski forumi 
g. Marc ANGEL Evropski parlament 
g. Malik AZMANI Evropski parlament 
g. Pernando BARRENA ARZA Evropski parlament 
g. Gunnar BECK Evropski parlament 
g. Magnus  BERNTSSON lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Marjolijn  BULK Evropski ekonomsko-socialni odbor 
g. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 
g. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

ga. Liina CARR socialni partnerji 
ga. Iness CHAKIR nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Laura Maria CINQUINI  evropski državljanski forumi 
g. Angel DŽAMBAZKI Evropski parlament 

ga. Karoline EDTSTADLER Svet 
ga. Julia EICHBERGER  evropski državljanski forumi 
g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 
g. Harris  GEORGIADES nacionalni parlamenti 

ga. Maya DOBREVA Svet 

ga. Sigge ERIKSSON nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sunčana GLAVAK Evropski parlament 
g. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

ga. Hafida GUELLATI evropski državljanski forumi 
ga. Gabriela HEGENBERG  evropski državljanski forumi 
ga. Ylva JOHANSSON Evropska komisija 
g. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 
g. Jeroen LENAERS Evropski parlament 
g. Cees  LOGGEN lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 
g. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

ga. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Svet 
ga.  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 
ga. Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 
g. Tamás SZILÁGYI Svet 
g. Philippe OLIVIER Evropski parlament 
g. Laurentiu  PLOSCEANU  Evropski ekonomsko-socialni odbor 
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ga. Yoomi RENSTROM Odbor regij 
g. Milosh  RISTOVSKI civilna družba 

ga. Desislava SIMEONOVA  evropski državljanski forumi 
g. Andrzej SKIBA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sara SKYTTEDAL Evropski parlament 
g. Jordi SOLÉ FERRANDO Evropski parlament 

ga. Petra  STEGER nacionalni parlamenti 
g. Tuomas Heikki SUIHKONEN  evropski državljanski forumi 

ga. Kata TUTTO Odbor regij 
g. Nils UŠAKOVS Evropski parlament 
g. Hubregt VERHOEVEN  evropski državljanski forumi 
g. Dragan VOLAREVIĆ  evropski državljanski forumi 
g. Krasimir ZLATINOV  evropski državljanski forumi 

 


