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SAŽETAK ZAPISNIKA SA ŠESTOG SASTANKA RADNE SKUPINE ZA 

MIGRACIJE  
 

Petak, 25. ožujka 2022., 09:00 – 11:30 i 14:00 – 16:00 

 

1. Uvodna riječ predsjedatelja  

Uzastopni predsjedatelji: Alessandro Alfieri, zastupnik u talijanskom Senatu (Italija) i Dimitris Kairidis, 

zastupnik u Grčkom parlamentu (Grčka) 

Sastanak je otvorio predsjedatelj, g. Alfieri. Objasnio je da su izrađeni nacrti prijedloga u svakoj od triju 

prioritetnih grupa (i. zakonita migracija; ii. nezakonita migracija; iii. azil, integracija) i da je svaki nacrt 

prijedloga strukturiran na način da sadrži opći cilj i niz mjera, pri čemu se svaka mjera izravno odnosi 

na preporuke građana i građanki. Objasnio je da su nacrti prijedloga izrađeni s dvama uzastopnim 

predsjedateljima, glasnogovornikom i zamjenikom glasnogovornika, uz potporu zajedničkog tajništva.  

Predsjedatelj je istaknuo da se pri izradi nacrta prijedloga nastojalo poštovati smisao i duh preporuka 

građana iz europskih i nacionalnih panela građana i građanki te je podsjetio da je cilj bio postizanje 

konsenzusa o nacrtima prijedloga u najvećoj mogućoj mjeri.   

Predsjedatelj je također obavijestio članove radne skupine o talijanskom nacionalnom panelu građana 

i građanki, koji je nedavno zaključio svoje djelovanje, i predstavio je tri preporuke o pitanjima 

povezanim s migracijom.  

Predsjedatelj je najavio je da se sažetak zapisnika s prethodnog sastanka održanog 11. ožujka 2022. 

smatra usvojenim te da će biti preveden na sve jezike i učitan na platformu. 

2. Intervencija glasnogovornika 

Glasnogovornik je pozdravio pozitivne rasprave održane s uzastopnim predsjedateljima u svrhu rada 

na nacrtima prijedloga i izrazio je nadu u plodonosnu raspravu u radnoj skupini.  

3. Izlaganje bivšeg predsjedatelja o doprinosima na višejezičnoj digitalnoj platformi 

Bivši predsjedatelj, g. Kairidis, pozdravio je napredak ostvaren u radnoj skupini i primio je na znanje 

novi poticaj koji proizlazi iz događaja u Ukrajini i izbjegličke krize. Također je iznio pozitivno mišljenje 

o izražavanju solidarnosti u tom pogledu.  

G. Kairidis predstavio je sažetak informacija dobivenih iz posljednjeg izvješća o platformi, u skladu s 

prioritetnim grupama radne skupine: 

- U pogledu zakonite migracije doprinosi su većinom usmjereni na potrebu za uspješnom 

migracijskom politikom zajedno s boljom integracijom, primjerice putem sveučilišnih 

programa, kao i na potrebu za više informacija i obrazovanjem. Osim toga, također je 

spomenuta potreba za izmjenom diskursa kako bi se istaknule pozitivne prednosti migracije. 



 

2 
 

- U pogledu nezakonite migracije doprinosi su se odnosili na poziv za boljom zaštitom europskih 

kopnenih i morskih granica, uz više potpore za zemlje na granicama EU-a. Doprinosi su se 

također odnosili na pitanje kako suzbiti napade kao što su hibridni napadi Bjelarusa. Osim 

toga, također je spomenuta potreba za suočavanjem s glavnim uzrocima migracije i za 

pružanjem pomoći zemljama podrijetla putem više i bolje razvojne potpore, što će dovesti do 

transparentnog i opipljivog djelovanja. Doprinosi na platformi također se odnose na migracije 

uzrokovane klimatskim promjenama.  

- Doprinosima u pogledu azila i integracije poziva se na donošenje zajedničke migracijske 

politike utemeljene na solidarnosti i ljudskim pravima, poštovanju ljudskih prava i zakona, kao 

i na donošenje djelotvorne politike vraćanja za osobe koje nisu ostvarile status azilanta.  

4. Izlaganje i rasprava o nacrtima prijedloga, u skladu s priloženim grupiranjem, u svrhu 

predstavljanja nacrtâ prijedloga na plenarnom zasjedanju održanom 26. ožujka 2022. 

Članovi radne skupine pozdravili su nacrte prijedloga i utvrdili da vjerno odražavaju preporuke 

europskih građana i građanki. Općenito, izrazili su potporu za većinu nacrta prijedloga te su iznijeli 

svoje primjedbe i opažanja za svaku pojedinu mjeru:  

  

I. prioritetna grupa, zakonite migracije - nacrt prijedloga br. 1 

Mjera 1.: nije zaprimljena nijedna primjedba.  

Mjera 2.: zatraženo je da se tekst nacrta učini konkretnijim, i to dodavanjem upućivanjem na 

partnerstva za privlačenje talenata. The  

Mjera 3.: izneseni su prijedlozi o poboljšanju teksta nacrta, primjerice uvođenjem upućivanja na 

„relevantne kvalifikacije” i poboljšanjem funkcioniranja „plave karte”. Također se raspravljalo o 

potrebi za suzbijanjem odljeva mozgova iz trećih zemalja.  

Mjera 4.: istaknuta je poveznica s mjerom 2. Raspravljalo se o izmjeni riječi „pregled” u izraz 

„usklađivanje ponude i potražnje za vještinama” kako bi se bolje odrazila namjera. Također je 

spomenuta potreba za boljim isticanjem „mrežne” naravi. 

Mjera 5.: raspravljalo se o ulozi sindikata i predloženo je da se u dijelu koji se odnosi na prava radnika 

postojećoj formulaciji „na transnacionalnoj razini” doda izraz „na nacionalnoj razini” i da se pronađe 

novo upućivanje za riječ „usklađivanje”.   

Mjera 6.: iznesena je primjedba o izmjeni formulacije kako bi bila pozitivnija.  

Mjera 7.: kako bi se bolje prenijelo značenje preporuka građana i građanki, predloženo je da se ovaj 

prijedlog zadrži u trećoj prioritetnoj grupi.  

II. prioritetna grupa, nezakonite migracije – nacrt prijedloga 1. 

Mjera 1.: predloženo je da se ova mjera premjesti u donji dio i da se spoji s mjerom 3. Također je 

izneseno nekoliko prijedloga o tekstu nacrta, kao što je dodavanje izraza „u svrhu osiguranja zaštite 
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čitave vanjske granice” kako bi se odrazila formulacija preporuke građana i građanki. Također je 

istaknuto upućivanje na odgovornost Frontexa.  

Mjera 2.: iznesen je prijedlog o dodavanju riječi „socijalni” u postojeći „gospodarski razvoj”. Nekoliko 

je članova također raspravljalo o tome je li relevantno dodavanje upućivanja na „pravedne i 

uravnotežene trgovinske politike”. Predsjedatelj je istaknuo da je za ovu raspravu nadležna druga 

radna skupina (EU u svijetu) i da bi naglasak trebao ostati na migracijama. 

II. prioritetna grupa, nezakonite migracije – nacrt prijedloga 2. 

Mjera 1.: nekoliko je članova predložilo dodavanje upućivanja na „ranjive skupine”. 

Mjera 2.: predloženo je da se utvrdi da se izraz „integracija” treba odnositi na zakonite migrante i 

izbjeglice, dok se izraz „vraćanje/repatrijacija” treba odnositi na nezakonite migrante. Također je 

spomenuta uloga relevantnih lokalnih i regionalnih nadležnih tijela, kao i civilnog društva.  

III. prioritetna grupa, azil, integracija – nacrt prijedloga 1. 

Nekoliko je članova komentiralo formulaciju sadržanu u naslovu općeg cilja, pri čemu su mislili na 

negativnu konotaciju izraza „raspodjela opterećenja”.  

Mjera 1.: iznesen je prijedlog o dodavanju upućivanja na poštovanje unutarnjeg prava, kao i o potrebi 

za ubrzavanjem postupka prihvata tražiteljâ azila. Iznesen je poziv na uvođenje upućivanja na 

poboljšanje transparentnosti i odgovornosti; također se raspravljalo o ulozi Frontexa i postupcima 

provjere na vanjskoj granici. 

Mjera 2.: S obzirom na stanje provedbe Direktive 2013/33, u pogledu ove mjere iznesene su određene 

sumnje. Potpredsjednike Komisije Schinas uzeo je riječ kako bi pojasnio situaciju; izjavio je da 

gospodarski i socijalni uvjeti nisu usklađeni u različitim državama članicama, zbog čega regulacija nije 

moguća, te je predložio formulaciju navedenu u nastavku: ojačati minimalne standarde za prihvat 

tražitelja azila utvrđene u Direktivi 2013/33 snažnijim zakonodavnim mjerama za poboljšanje objekata 

i smještaja za prihvat. 

Mjera 3.: predloženo je da se riječ „zamijeniti” zamijeni izrazom „ponovno razmotriti” i da se izraz 

„raspodjela opterećenja” zamijeni izrazom „solidarnost i pravedni udio odgovornosti”. Jedan je član 

spomenuo da bi solidarnost trebala biti dobrovoljna jer je iskustvo iz 2015. pokazalo da samo 

dobrovoljna solidarnost može biti učinkovita i da se solidarnost može ispoljavati u različitim oblicima, 

a ne samo kao preraspodjela migranata; drugi su članovi istaknuli potrebu za značenjem solidarnosti i 

preraspodjelom tražitelja azila među državama članicama.  

Mjera 4.: Predloženo je da se, osim postojećeg izraza „maloljetnici bez pratnje”, doda upućivanje na 

„sve maloljetnike”.  

Mjera 5.: predloženo je dodavanje upućivanja na povećanje financijskih i ljudskih resursa, kao i 

sposobnosti upravljanja.  

III. prioritetna grupa, azil, integracija – nacrt prijedloga 2. 
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S obzirom na vremenska ograničenja, o mjeri 1. i mjeri 2. raspravljalo se zajedno. 

Mjera 1.: spomenuta je potreba za time da se trenutačnoj formulaciji „tečajevi za integraciju” doda 

upućivanja na „aktivnosti”.  

Mjera 2.: zaključeno je da je potrebno dodati zemljopisno područje primjene „u čitavom EU-u”.  

Osim prethodno navedenih intervencija koje se odnose na pitanje uvjeta prihvata, potpredsjednik 

Schinas također je istaknuo važnost aktiviranja Direktive o privremenoj zaštiti povijesnom 

jednoglasnom odlukom država članica u okviru Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove donesenom 

3. ožujka, čime se pruža „automatski, neposredni i bezuvjetni pristup obrazovanju, zdravstvu, tržištu 

rada i boravišnim dozvolama”. U trenutačnoj, drugoj fazi rad je usmjeren na uspostavu, u suradnji s 

država članicama, i mobilizaciju financiranja (3,5 milijardi eura), što predstavlja opipljive uvjete za 

provedbu Direktive. Nadalje, potpredsjednik je istaknuo važan doprinos migranata revitalizaciji 

europskog društvenog sustava, poticanju europskih tržišta rada i gospodarstva te pronalasku vještina 

u sektorima koje odgovaraju potrebama država članica. Zakoniti putovi za migraciju mogu predstavljati 

priliku za Europu. Potpredsjednik je potvrdio spremnost Komisije na pozitivnu provedbu preporuka 

Konferencije u tom području. Potpredsjednik je istaknuo da zakonodavni prijedlozi u okviru Pakta 

predstavljaju sredstvo za postizanje naših ciljeva, pri čemu „više nećemo biti vatrogasci koji se bore s 

migrantskim krizama, nego tvorci budućnosti zajedničkog europskog sustava azila i migracija” 

5. Završna riječ predsjedatelja 

Predsjedatelj je zahvalio članovima radne skupine na njihovim doprinosima i objavio je da će se 

provesti preispitivanje prijedlogâ kako bi se uzele u obzir primjedbe za koje je postignut najveći 

konsenzus s obzirom na raspravu na sljedećem sastanku radnih skupina.   
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Prilog: popis članova registriranih za sastanak  

G. Fabian PSAILA Vijeće 

G. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Vijeće 

G. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

Gđa Abir AL-SAHLANI Europski parlament 

G. Konstantinos ANDREADAKIS  europski paneli građana i građanki 

G. Marc ANGEL Europski parlament 

G. Malik AZMANI Europski parlament 

G. Pernando BARRENA ARZA Europski parlament 

G. Gunnar BECK Europski parlament 

G. Magnus   BERNTSSON lokalni/regionalni predstavnik 

Gđa Marjolijn  BULK Europski gospodarski i socijalni odbor 

G. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 

G. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

Gđa Liina CARR socijalni partneri 

Gđa Iness CHAKIR 
nacionalni paneli građana i građanki / 

nacionalna događanja 

Gđa Laura Maria CINQUINI  europski paneli građana i građanki 

G. Angel DZHAMBAZKI Europski parlament 

Gđa Karoline EDTSTADLER Vijeće 

Gđa Julia EICHBERGER  europski paneli građana i građanki 

G. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 

G. Harris  GEORGIADES nacionalni parlamenti 

G. Vasil GEORGIEV Vijeće 

G. Sigge Eriksson 
nacionalni paneli građana i građanki / 

nacionalna događanja 

Gđa Sunčana GLAVAK Europski parlament 

G. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

Gđa Hafida GUELLATI europski paneli građana i građanki 

Gđa Gabriela HEGENBERG  europski paneli građana i građanki 

Gđa Ylva JOHANSSON Europska komisija 

G. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 

G. Jeroen LENAERS Europski parlament 

G. Cees   LOGGEN lokalni/regionalni predstavnik 

Gđa Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 

G. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

Gđa Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Vijeće 

Gđa  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 

Gđa Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 

G. Oszkár  ÖKRÖS  Vijeće 

G. Philippe OLIVIER Europski parlament 

G. Laurentiu  PLOSCEANU  Europski gospodarski i socijalni odbor 
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Gđa Yoomi RENSTROM Odbor regija 

G. Milosh  RISTOVSKI civilno društvo 

Gđa Desislava SIMEONOVA  europski paneli građana i građanki 

G. Andrzej SKIBA 
nacionalni paneli građana i građanki / 

nacionalna događanja 

Gđa Sara SKYTTEDAL Europski parlament 

G. Jordi SOLÉ FERRANDO Europski parlament 

Gđa Petra  STEGER nacionalni parlamenti 

G. Tuomas Heikki SUIHKONEN  europski paneli građana i građanki 

Gđa Kata TUTTO Odbor regija 

G. Nils USAKOVS Europski parlament 

G. Hubregt VERHOEVEN  europski paneli građana i građanki 

G. Dragan VOLAREVIC  europski paneli građana i građanki 

G. Krasimir ZLATINOV  europski paneli građana i građanki 

 


