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A MIGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT HATODIK ÜLÉSÉNEK 

ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYVE  
 

2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 

1. Az elnök megnyitója  

Egymást követő elnökök: Alessandro Alfieri, az olasz szenátus tagja, Olaszország; Dimítrisz Kerídisz 

görög parlamenti képviselő, Görögország 

Alessandro Alfieri elnök megnyitja az ülést. Kifejti, hogy a javaslattervezeteket mindhárom 

témakörben (i. legális migráció, ii. irreguláris migráció, iii. menekültügy, integráció) kidolgozták, és 

minden javaslattervezet egy általános célkitűzésre és egy sor intézkedésre épül, az intézkedések 

mindegyike közvetlenül a polgárok ajánlásaira hivatkozik. Kifejti továbbá, hogy a javaslattervezeteket 

a két egymást követő elnök, a szóvivő és a helyettes szóvivő közreműködésével, a közös titkárság 

támogatásával készítették el.  

Az elnök kiemeli, hogy a javaslattervezetek kidolgozásakor arra törekedtek, hogy tiszteletben tartsák 

az európai és nemzeti polgári vitacsoportok tagjaitól érkező ajánlások értelmét és szellemét, és 

emlékeztet arra, hogy a cél a javaslattervezetekre vonatkozó lehető legnagyobb konszenzus elérése.   

Az elnök tájékoztatja a munkacsoport tagjait arról is, hogy az olasz nemzeti polgári vitacsoport 

nemrégiben lezárta munkáját, és ismerteti a migrációs kérdésekkel kapcsolatos három ajánlást.  

Az elnök bejelenti, hogy az előző, 2022. március 11-i ülés összefoglaló jegyzőkönyvét elfogadottnak 

tekintik, azt valamennyi nyelvre lefordítják és feltöltik a platformra. 

2. A szóvivő felszólalása 

A szóvivő üdvözöli a javaslattervezetek kidolgozása érdekében az egymást követő elnökökkel 

folytatott pozitív megbeszéléseket, és reméli, hogy a munkacsoportban eredményes megbeszélésre 

kerül sor.  

3. Az előző elnök ismerteti a többnyelvű digitális platformon érkezett észrevételket 

Az előző elnök, Dimítrisz Kerídisz üdvözli a munkacsoportban elért eredményeket, és megállapítja, 

hogy az ukrajnai események és a menekültválság miatt a vita új lendületet kapott. Pozitívnak találja az 

ezzel kapcsolatos szolidaritás kinyilvánítását is.  

Dimítrisz Kerídisz összefoglalja a platformról származó legutóbbi információkat a munkacsoport 

témakörei szerint: 

- A legális migrációt illetően az észrevételek elsősorban arra összpontosítanak, hogy sikeres 

migrációs politikára és az ehhez tartozó jobb integrációra van szükség, például egyetemi 

programokon keresztül, valamint több információra és oktatásra. Megemlítették továbbá, 

hogy a migráció előnyeinek hangsúlyozása érdekében meg kell változtatni a narratívát. 
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- Az irreguláris migrációt illető észrevételek Európa szárazföldi és tengeri határainak jobb 

védelmét kérik, valamint több támogatást az Unió határán fekvő államoknak. Az észrevételek 

azzal is foglalkoznak, hogy miként lehet fellépni az olyan támadásokkal szemben, mint a 

belarusz hibrid támadások. Emellett megemlítik, hogy kezelni kell a migráció kiváltó okait, és 

több és jobb, átlátható és kézzelfogható intézkedések eredményező fejlesztési támogatást kell 

nyújtani a származási országoknak. A platformon közzétett hozzászólások az 

éghajlatváltozással kapcsolatos migrációra is vonatkoznak.  

- A menekültügyet és az integrációt illetően az észrevételek szerint szolidaritáson és emberi 

jogokon, az emberi jogok és a jogszabályok tiszteletben tartásán alapuló közös migrációs 

politikára, valamint a menekültstátuszt nem kapó személyekre vonatkozó hatékony 

visszaküldési politikára van szükség.  

4. A melléklet szerinti, témakörönként rendezett javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a 

2022. március 26-i plenáris ülésen történő előterjesztés céljából 

A munkacsoportok tagjai üdvözlik a javaslattervezeteket, és úgy vélik, hogy azok hűek az európai 

polgárok ajánlásaihoz. Általánosságban támogatásukat fejezik ki a javaslatok többsége iránt, és 

elmondják észrevételeiket és megjegyzéseiket intézkedésenként:  

  

I. témakör, legális migráció – 1. javaslattervezet 

1. intézkedés: Nincs észrevétel.  

2. intézkedés: Kérik, hogy a szöveg legyen konkrétabb, utalva a tehetséggondozási partnerségekre.  

3. intézkedés: Javaslatokat tesznek a szövegezés javítására, például a „megfelelő képesítésekre” való 

hivatkozással és a „kék kártya” „működésének” javításával.  Megvitatják azt is, hogy a harmadik 

országok általi agyelszívás problémájával is foglalkozni kell.  

4. intézkedés: Kiemelik a 2. intézkedéssel való kapcsolatot. Vitát folytatnak arról, hogy az „átvilágítás” 

kifejezést a „készségkínálat és -igények összehangolása” váltsa fel, a mondanivaló jobb kifejezése 

érdekében. Megemlítik továbbá, hogy jobban kell hangsúlyozni az „online” jelleget. 

5. intézkedés: Vitát folytatnak a szakszervezetek szerepéről, és javasolják, hogy a jelenlegi szövegben 

szereplő „transznacionális szinten” kifejezést egészítsék ki a „nemzeti szinten” kifejezéssel, utalva a 

munkavállalók jogaira, és keressenek új hivatkozást a „harmonizáció” fogalmára.   

6. intézkedés: Javasolják, hogy a megfogalmazás legyen pozitívabb.  

7. intézkedés: Javasolják, hogy a polgárok ajánlásai szándékának jobb tükrözése érdekében ez a 

javaslat maradjon a harmadik témakörben.  

II. témakör, irreguláris migráció – 1. javaslattervezet 

1. intézkedés: Javasolják, hogy ezt az intézkedést helyezzék lejjebb, és vonják össze a 3. intézkedéssel. 

Néhány szövegezési javaslatot is tesznek, például a „valamennyi külső határ védelmének biztosítása” 
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beillesztését, hogy az tükrözze a polgárok ajánlásának megfogalmazását. Kiemelik a Frontex 

számonkérhetőségére való hivatkozást is.  

2. intézkedés: Javasolják, hogy a „szociális” kifejezést illesszék be a meglévő „gazdasági fejlődés” 

mellé. Néhány tag azt is megvitatja, hogy helyénvaló lenne-e a „méltányos és kiegyensúlyozott 

kereskedelempolitikára” való hivatkozás beillesztése. Az elnök rámutat, hogy ez a vita egy másik 

munkacsoport (EU a világban) hatáskörébe tartozik, és hogy itt a migrációra kell összpontosítani. 

II. témakör, irreguláris migráció – 2. javaslattervezet 

1. intézkedés: Több képviselő javasolja a „kiszolgáltatott csoportokra” való hivatkozás beillesztését. 

2. intézkedés: Javasolják annak pontosítását, hogy az „integráció” a legális migránsokra és 

menekültekre, a „visszaküldés/visszaszállítás” pedig az irreguláris migránsokra vonatkozik. Megemlítik 

az érintett helyi és regionális önkormányzatok, valamint a civil társadalom szerepét is.  

III. témakör, menekültügy, integráció – 1. javaslattervezet 

Több tag is észrevételezi az általános célkitűzés címében használt megfogalmazást, utalva a 

„tehermegosztás” kifejezés negatív konnotációjára.  

1. intézkedés: Javasolják a belső jog tiszteletben tartására, valamint a menedékkérők befogadása 

felgyorsításának szükségességére való hivatkozás beillesztését. Kérik az átláthatóság és a 

számonkérhetőség javítására való hivatkozás beillesztését; vitát folytatnak a Frontex szerepéről és a 

külső határokon alkalmazott előszűrési eljárásokról is. 

2. intézkedés: A 2013/33/EU irányelv végrehajtásának jelenlegi állása fényében kétségek merülnek fel 

ezzel az intézkedéssel kapcsolatban. Margarítisz Szhinász, az Európai Bizottság alelnöke felszólal a 

helyzet tisztázása érdekében: kijelenti, hogy a gazdasági és szociális feltételek nincsenek 

összehangolva a különböző tagállamokban, ezért egy rendelet elfogadása nem lenne lehetséges, így 

az alábbi megfogalmazást javasolja: „a menedékkérők befogadására vonatkozóan a 2013/33/EU 

irányelvben meghatározott minimumszabályok szigorítása a befogadó létesítmények és az 

elszállásolás javítását célzó szigorúbb jogalkotási intézkedések révén”. 

3. intézkedés: Javasolják, hogy a „felvált” kifejezés helyett a „felülvizsgál” kifejezést használják, és a 

„tehermegosztás” kifejezést váltsa fel a „szolidaritás és a felelősség méltányos megosztása” kifejezés. 

Az egyik tag megemlíti, hogy a szolidaritásnak önkéntesnek kell lennie, mivel a 2015-ös tapasztalatok 

azt mutatták, hogy csak az önkéntes szolidaritás működhet, és hogy a szolidaritás különböző formákat 

ölthet, nem csak a migránsok újraelosztását; mások hangsúlyozzák, hogy szolidaritásra és a 

menedékkérők tagállamok közötti újraelosztására van szükség.  

4. intézkedés: Javasolják, hogy a jelenlegi „kísérő nélküli kiskorúak” kifejezés mellett a szöveget 

egészítsék ki a „minden kiskorú” kifejezéssel.  

5. intézkedés: Javasolják, hogy a szöveget egészítsék ki a pénzügyi és emberi erőforrások, valamint az 

irányítási kapacitások növelésének megemlítésével.  

III. témakör, menekültügy, integráció – 2. javaslattervezet 
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Az idő szűkössége miatt az 1. és a 2. intézkedést együtt vitatják meg. 

1. intézkedés: Megemlítik, hogy a jelenlegi „integrációs tanfolyamok” mellett be kell illeszteni a 

„tevékenységekre” való hivatkozást is.  

2. intézkedés: Szükségesnek ítélik „az egész EU-ra kiterjedő” földrajzi hatály beillesztését.  

A befogadási feltételek konkrét kérdésével kapcsolatos, fent említett felszólalása mellett Margarítisz 

Szhinász alelnök kiemeli annak jelentőségét is, hogy az átmeneti védelemről szóló irányelvet a 

tagállamoknak a Bel- és Igazságügyi Tanács március 3-i ülésén hozott történelmi jelentőségű, 

egyhangú határozatával aktiválták, ez pedig „automatikus, azonnali és feltétel nélküli hozzáférést 

biztosít az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a munkaerőpiachoz és a tartózkodási engedélyekhez”. A 

jelenlegi második szakaszban a munka középpontjában az irányelv végrehajtásához szükséges 

kézzelfogható feltételeknek a tagállamokkal közösen való megteremtése és a finanszírozás (3,5 

milliárd euró) igénybevétele áll. Az alelnök hangsúlyozza továbbá, hogy a migránsok jelentős 

mértékben hozzájárulnak az európai szociális rendszer újjáélesztéséhez, az európai munkaerőpiacok 

és a gazdaság fellendítéséhez, valamint a tagállami igényeknek megfelelő ágazatokban szükséges 

készségek biztosításához. A legális migrációs lehetőségek lehetőséget jelenthetnek Európa számára. 

Az alelnök megerősíti, hogy a Bizottság kész pozitívan nyomon követni a konferencia e területre 

vonatkozó ajánlásait. Az alelnök hangsúlyozza, hogy a paktum szerinti jogalkotási javaslatok céljaink 

elérésének eszközei, amelyekben „már nem a migrációs válságokkal kapcsolatos tűzoltással 

foglalkozunk, hanem a közös európai menekültügyi és migrációs rendszer jövőjét építjük”. 

5. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök köszönetet mond a munkacsoport tagjainak hozzájárulásukért, és bejelenti, hogy a 

javaslatokat felül fogják vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a legegyhangúbb 

észrevételeket, a munkacsoportok következő ülésén folytatandó viták céljából.   
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Melléklet: Az ülésre regisztrált személyek listája  

Fabian PSAILA 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 

Vasil GEORGIEV 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 

Oszkár  ÖKRÖS  Tanács 

Philippe OLIVIER Európai Parlament 

Laurentiu  PLOSCEANU  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Yoomi RENSTROM Régiók Bizottsága 

Milosh  RISTOVSKI Civil társadalom 
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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 

 


