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ATA SUMÁRIA DA SEXTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A 

MIGRAÇÃO  
 

Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9.00 às 11.30 e das 14.00 às 16.00 

 

1. Alocução introdutória da presidência  

Presidências sucessivas: Alessandro Alfieri, membro do Senado italiano, Itália; Dimitris Kairidis, 

deputado ao Parlamento grego, Grécia. 

O presidente, Alessandro Alfieri, dá início à reunião. Explica que foram elaborados projetos de 

propostas em cada um dos três grupos temáticos ((i) migração legal, (ii) migração irregular, (iii) asilo, 

integração) e que cada projeto de proposta está estruturado com um objetivo geral e uma série de 

medidas, cada uma das quais se refere diretamente às recomendações dos cidadãos. Explica que os 

projetos de propostas foram elaborados com os dois presidentes sucessivos, o porta-voz e o porta-voz 

adjunto, com o apoio do Secretariado Comum.  

O presidente salienta que os projetos de propostas procuram respeitar o sentido e o espírito das 

recomendações dos painéis de cidadãos europeus e nacionais e recorda que o objetivo é alcançar o 

maior consenso possível sobre os projetos de propostas.   

O presidente informa igualmente os membros do grupo de trabalho sobre o painel nacional italiano 

dos cidadãos, que concluiu recentemente os seus trabalhos, e apresentou as três recomendações 

relacionadas com questões de migração.  

O presidente comunica que a ata sumária da reunião anterior, realizada em 11 de março de 2022, é 

considerada aprovada e será traduzida para todas as línguas e carregada na plataforma. 

2. Intervenção do porta-voz 

O porta-voz congratula-se com os debates positivos realizados com os sucessivos presidentes para 

trabalhar sobre os projetos de propostas e confia num debate frutuoso no Grupo de Trabalho.  

3. Apresentação pelo antigo presidente dos contributos na plataforma digital multilingue 

O antigo presidente, Dimitris Kairidis, congratula-se com os progressos alcançados no Grupo de 

Trabalho e reconhece o novo ímpeto resultante dos acontecimentos na Ucrânia e da crise dos 

refugiados. Acolhe também favoravelmente as expressões de solidariedade a este respeito.  

Dimitris Kairidis resume os contributos do último relatório da plataforma, de acordo com os grupos 

temáticos do Grupo de Trabalho: 

- No que diz respeito à migração legal, as contribuições centram-se principalmente na 

necessidade de uma política de migração bem-sucedida, associada a uma melhor integração, 

por exemplo, através de programas universitários, bem como de mais informação e educação. 

Além disso, foi também mencionada a necessidade de alterar a narrativa com vista a salientar 

as vantagens positivas da migração. 
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- No que diz respeito à migração irregular, as contribuições apelam a uma melhor proteção das 

fronteiras terrestres e marítimas da Europa, e a um maior apoio aos Estados fronteiriços da 

UE. Os contributos também refletem sobre a forma de combater ataques como os ataques 

híbridos bielorrussos. Além disso, refere-se a necessidade de abordar as causas profundas da 

migração e de fornecer mais e melhor apoio ao desenvolvimento dos países de origem, para 

que as ações empreendidas sejam transparentes e produzam resultados tangíveis. Os 

contributos da plataforma também mencionam a migração climática.  

- Em matéria de asilo e integração, as contribuições exigem uma política de migração comum, 

baseada na solidariedade e nos direitos humanos, no respeito dos direitos humanos e da lei, 

bem como uma política de regresso eficaz para as pessoas que não beneficiem do estatuto de 

asilo.  

4. Apresentação e debate sobre os projetos de propostas, de acordo com os grupos temáticos em 

anexo, com vista à apresentação de projetos de propostas na reunião plenária de 26 de março 

de 2022 

Os membros dos grupos de trabalho acolhem favoravelmente os projetos de propostas e 

consideram-nas fiéis às recomendações dos cidadãos europeus. Em geral, manifestam o seu apoio à 

maioria dos projetos e partilham as suas observações e comentários para cada medida:  

  

Grupo temático I, migração legal — Projeto de proposta 1 

Medida 1: não foram formuladas observações.  

Medida 2: solicitou-se que a redação fosse mais concreta, fazendo referência às Parcerias para atração 

de Talentos.  

Medida 3: foram feitas sugestões para melhorar a redação, por exemplo, fazendo referência às 

«qualificações pertinentes» e melhorando o «funcionamento» do «cartão azul».  Foi também 

discutida a necessidade de combater a fuga de cérebros de países terceiros.  

Medida 4: foi salientada a relação com a medida 2. Debateu-se a alteração do termo «triagem» para 

uma «correspondência entre a oferta e a procura de competências», a fim de refletir melhor o que se 

pretende. Foi também mencionada a necessidade de realçar melhor a natureza «em linha». 

Medida 5: debateu-se o papel dos sindicatos, tendo sido sugerida a adição de «a nível nacional» à 

atual redação «a nível transnacional», a necessidade de fazer referência aos direitos dos trabalhadores 

e de encontrar uma nova referência para o termo «harmonizar».   

Medida 6: foi feito um comentário no sentido de tornar a redação mais positiva.  

Medida 7: a fim de refletir melhor o significado das recomendações dos cidadãos, foi sugerido manter 

esta proposta no terceiro grupo.  

Grupo temático II, migração irregular — Projeto de proposta 1 
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Medida 1: foi sugerido que esta medida fosse movida para uma posição inferior na lista e incorporada 

na medida 3. Foram igualmente feitas algumas sugestões de redação, como, por exemplo, o 

aditamento de «para assegurar a proteção de todas as fronteiras externas», a fim de refletir a redação 

da recomendação dos cidadãos. Foi igualmente salientada a responsabilidade da Frontex.  

Medida 2: foi feita uma sugestão no sentido de aditar o termo «social» ao atual «desenvolvimento 

económico». Alguns membros debateram igualmente a pertinência do aditamento de uma referência 

a «políticas comerciais justas e equilibradas». O presidente salientou que este debate é da 

competência de outro grupo de trabalho (UE no mundo) e que a tónica deve continuar a ser colocada 

na migração. 

Grupo temático II, migração irregular — Projeto de proposta 2 

Medida 1: vários membros sugeriram o aditamento de uma referência aos «grupos vulneráveis». 

Medida 2: Foi feita uma sugestão no sentido de especificar que a «integração» deve referir-se aos 

migrantes e aos refugiados regulares e ao «regresso/repatriamento» dos migrantes em situação 

irregular. Foi igualmente referido o papel dos órgãos de poder local e regional pertinentes, bem como 

da sociedade civil.  

Grupo temático III, asilo, integração — Projeto de proposta 1 

Vários membros comentaram a formulação utilizada no título do objetivo geral, referindo a conotação 

negativa do termo «repartição dos encargos».  

Medida 1: foi sugerida a inclusão de uma referência ao respeito do direito interno, bem como à 

necessidade de acelerar o processo de acolhimento dos requerentes de asilo. Foi solicitada uma 

referência à melhoria da transparência e da responsabilização; foram também debatidos o papel da 

Frontex e os procedimentos de rastreio nas fronteiras externas. 

Medida 2: Foram levantadas algumas dúvidas sobre esta medida, à luz do ponto da situação da 

aplicação da Diretiva 2013/33. O Vice-Presidente da Comissão, Margaritis Schinas, interveio para 

esclarecer a situação, afirmou que as condições económicas e sociais não estão harmonizadas nos 

diferentes Estados-Membros, pelo que não seria possível um regulamento e, por conseguinte, sugeriu 

a seguinte redação: reforçar as normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo 

estabelecidas na Diretiva 2013/33, através de medidas legislativas mais rigorosas para melhorar as 

instalações de acolhimento e o alojamento. 

Medida 3: foi feita uma sugestão no sentido de trocar «substituir» por «revisitar» e de substituir a 

expressão «partilha de encargos» por «solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades». Um 

membro referiu que a solidariedade deve ser voluntária, uma vez que a experiência de 2015 

demonstrou que apenas a solidariedade voluntária pode funcionar e que a solidariedade também 

pode assumir diferentes formas, e não apenas a redistribuição dos migrantes; outros salientaram a 

necessidade de solidariedade e redistribuição dos requerentes de asilo entre os Estados-Membros.  

Medida 4: Além da atual expressão «menores não acompanhados», foi sugerido o aditamento de uma 

referência a «todos os menores».  
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Medida 5: foi sugerido o aditamento de uma referência ao aumento dos recursos financeiros e 

humanos, bem como das capacidades de gestão.  

Grupo temático III, asilo, integração — Projeto de proposta 2 

Devido a limitações de tempo, as medidas 1 e 2 foram debatidas em conjunto. 

Medida 1: foi também mencionada a necessidade de aditar uma referência a «atividades», além da 

atual redação de «cursos de integração».  

Medida 2: considerou-se necessário acrescentar o âmbito geográfico «em toda a UE».  

Além da intervenção acima referida sobre a questão específica das condições de acolhimento, o 

Vice-Presidente Margaritis Schinas salientou igualmente a importância da ativação da diretiva relativa 

à proteção temporária através de uma decisão histórica unânime dos Estados-Membros no Conselho 

Justiça e Assuntos Internos de 3 de março, concedendo «acesso automático, imediato e incondicional 

à educação, à saúde, ao mercado de trabalho e a autorizações de residência». Na atual segunda fase, 

os trabalhos centram-se na criação, com os Estados-Membros, e na mobilização de fundos (3,5 mil 

milhões de euros), nas condições concretas para a aplicação da diretiva. Além disso, o Vice-Presidente 

sublinhou o importante contributo dos migrantes para revitalizar o sistema social europeu, dinamizar 

a economia e os mercados de trabalho europeus e encontrar competências em setores que 

correspondam às necessidades dos Estados-Membros. As vias legais de migração podem constituir 

uma oportunidade para a Europa. O Vice-Presidente confirmou a disponibilidade da Comissão para 

dar um seguimento positivo às recomendações da Conferência neste domínio. O Vice-Presidente 

salientou que as propostas legislativas no âmbito do Pacto são a forma de alcançar o nosso objetivo, 

em que «já não somos os bombeiros das crises migratórias, mas sim os arquitetos do futuro de um 

sistema europeu comum de asilo e migração». 

5. Encerramento pelo presidente 

O presidente agradece aos membros do grupo de trabalho os seus contributos e anuncia que as 

propostas serão revistas a fim de ter em conta as observações mais consensuais, tendo em vista um 

debate na próxima reunião dos grupos de trabalho.   
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Anexo: lista dos membros inscritos na reunião  

Sr. Fabian PSAILA Conselho 

Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Conselho 

Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionais 

Sra. Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeu 

Sr. Konstantinos ANDREADAKIS  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Marc ANGEL Parlamento Europeu 

Sr. Malik AZMANI Parlamento Europeu 

Sr. Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeu 

Sr. Gunnar BECK Parlamento Europeu 

Sr. Magnus   BERNTSSON Representante local/regional 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionais 

Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionais 

Sra. Liina CARR Parceiros sociais 

Sra. Iness CHAKIR Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Laura Maria CINQUINI  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeu 

Sra. Karoline EDTSTADLER Conselho 

Sra. Julia EICHBERGER  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionais 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionais 

Sr. Vasil GEORGIEV Conselho 

Sr. Sigge Eriksson Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Sunčana GLAVAK Parlamento Europeu 

Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionais 

Sra. Hafida GUELLATI Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Gabriela HEGENBERG  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Ylva JOHANSSON Comissão Europeia 

Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionais 

Sr. Jeroen LENAERS Parlamento Europeu 

Sr. Cees   LOGGEN Representante local/regional 

Sra. Oudekki  LOONE Parlamentos nacionais 

Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionais 

Sra. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Conselho 

Sra.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionais 

Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionais 

Sr. Oszkár  ÖKRÖS  Conselho 

Sr. Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Yoomi RENSTROM Comité das Regiões 

Sr. Milosh  RISTOVSKI Sociedade civil 
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Sra. Desislava SIMEONOVA  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Andrzej SKIBA Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 

Sr. Jordi SOLÉ FERRANDO Parlamento Europeu 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionais 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kata TUTTO Comité das Regiões 

Sr. Nils USAKOVS Parlamento Europeu 

Sr. Hubregt VERHOEVEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Dragan VOLAREVIC  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Krasimir ZLATINOV  Painéis de cidadãos europeus 

 


