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MIGRĀCIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS SESTĀS SANĀKSMES 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS  
 

Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.00 

 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  

Secīgie priekšsēdētāji: Alessandro Alfieri, Itālijas Senāta loceklis, Itālija; Dimitris Kairidis, Grieķijas 

parlamenta deputāts, Grieķija 

Priekšsēdētājs A. Alfieri atklāja sanāksmi. Viņš paskaidroja, ka priekšlikumu projekti ir izstrādāti katrā 

no trim kopām (i) legālā migrācija, ii) neatbilstīgā migrācija, iii) patvērums, integrācija) un ka katrs 

priekšlikumu projekts ir strukturēts ar vispārēju mērķi un pasākumu kopumu, katram pasākumam tieši 

atsaucoties uz pilsoņu ieteikumiem. Viņš paskaidroja, ka priekšlikumu projekti ar kopīgā sekretariāta 

atbalstu ir sagatavoti kopā ar diviem secīgajiem priekšsēdētājiem, runaspersonu un runaspersonas 

vietnieku.  

Priekšsēdētājs uzsvēra, ka priekšlikumu projektā viņi ir centušies ievērot Eiropas un valsts pilsoņu 

paneļdiskusiju sniegto pilsoņu ieteikumu jēgu un garu, un atgādināja, ka mērķis ir panākt pēc iespējas 

lielāku vienprātību par priekšlikumu projektiem.   

Priekšsēdētājs arī informēja darba grupas locekļus par Itālijas valsts pilsoņu paneļdiskusiju, kas nesen 

pabeidza darbu, un iepazīstināja ar trim ieteikumiem saistībā ar migrācijas jautājumiem.  

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekšējās 2022. gada 11. marta sanāksmes protokola kopsavilkums ir 

uzskatāms par apstiprinātu, to tulkos visās valodās un tas tiks augšupielādēts platformā. 

2. Runaspersonas uzstāšanās 

Runaspersona pauda gandarījumu par pozitīvajām diskusijām, kas notika ar secīgajiem 

priekšsēdētājiem, lai izstrādātu priekšlikumu projektus, un pauda cerību, ka darba grupā notiks auglīga 

diskusija.  

3. Bijušā priekšsēdētāja uzstāšanās par ieguldījumu daudzvalodu digitālajā platformā 

Bijušais priekšsēdētājs J. Kairidis atzinīgi novērtēja darba grupā panākto progresu un atzina, ka 

notikumi Ukrainā un bēgļu krīze ir šajā jautājumā radījuši papildu stimulu. Viņš arī pozitīvi norādīja uz 

solidaritātes izpausmēm šajā sakarā.  

J. Kairidis sniedza kopsavilkumu par jaunākā platformas ziņojuma devumu pa darba grupas kopām. 

- Attiecībā uz legālo migrāciju devums galvenokārt ir vērsts uz vajadzību pēc sekmīgas 

migrācijas politikas apvienojumā ar labāku integrāciju, piemēram, izmantojot universitāšu 

programmas, kā arī lielāku informēšanu un izglītību. Turklāt tika minēta arī nepieciešamība 

mainīt vēstījumu, lai uzsvērtu migrācijas pozitīvās priekšrocības. 
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- Attiecībā uz neatbilstīgo migrāciju tiek aicināts labāk aizsargāt Eiropas sauszemes un jūras 

robežas, sniedzot lielāku atbalstu ES robežvalstīm. Tiek arī apsvērts, kā cīnīties pret tādiem 

uzbrukumiem kā Baltkrievijas hibrīduzbrukumi. Turklāt ir minēta arī vajadzība risināt 

migrācijas pamatcēloņus un sniegt migrantu izcelsmes valstīm lielāku un labāku attīstības 

palīdzību, kas ļautu īstenot pārredzamus un taustāmus pasākumus. Platformā sniegtie 

komentāri attiecas arī uz klimata migrāciju.  

- Attiecībā uz patvērumu un integrāciju ir norādīts, ka ir vajadzīga kopēja migrācijas politika, 

kuras pamatā ir solidaritāte un cilvēktiesības, cilvēktiesību un tiesību ievērošana, kā arī 

efektīva atgriešanas politika attiecībā uz personām, kuras nesaņem patvēruma statusu.  

4. Iepazīstināšana ar priekšlikumu projektiem un to apspriešana pa kopām ar mērķi ar tiem 

iepazīstināt 26. marta plenārsēdē 

Darba grupu locekļi atzinīgi novērtēja priekšlikumu projektus un konstatēja, ka tie atbilst Eiropas 

pilsoņu ieteikumiem. Kopumā viņi pauda atbalstu lielākajai daļai šo priekšlikumu projektu un izteica 

komentārus un piezīmes pa katru pasākumu atsevišķi.  

  

I kopa, legālā migrācija — 1. priekšlikuma projekts 

1. pasākums: netika saņemti komentāri.  

2. pasākums: tika izteikts aicinājums izstrādāt konkrētāku formulējumu, atsaucoties uz talantu 

partnerībām.   

3. pasākums: tika izteikti ierosinājumi, lai uzlabotu formulējumu, piemēram, atsaucoties uz 

“attiecīgajām kvalifikācijām” un uzlabojot “zilās kartes” “funkciju”.  Tika apspriesta arī nepieciešamība 

novērst intelektuālā darbaspēka aizplūšanu no trešām valstīm.  

4. pasākums: tika uzsvērta saikne ar 2. pasākumu. Notika diskusija par vārda “pārbaude” pārveidošanu 

par “piedāvājuma un prasmju pieprasījuma saskaņošanu”, lai labāk atspoguļotu jēgu. Tika minēta arī 

nepieciešamība labāk uzsvērt “tiešsaistes” raksturu. 

5. pasākums: notika diskusija par arodbiedrību lomu, ierosinot pašreizējo formulējumu “starptautiskā 

līmenī” papildināt ar “valsts līmenī”, atsaukties uz darba ņēmēju tiesībām un atrast jaunu atsauci 

terminam “saskaņošana”.   

6. pasākums: tika izteikti komentāri par to, ka formulējumam vajadzētu būt pozitīvākam.  

7. pasākums: lai labāk atspoguļotu pilsoņu ieteikumu nozīmi, tika ierosināts saglabāt šo priekšlikumu 

trešajā kopā.  

II kopa, netbilstīgā migrācija — 1. priekšlikuma projekts 

1. pasākums: tika ierosināts šo pasākumu nenoteikt par pirmo pasākumu, kā arī to apvienot ar 

3. pasākumu. Tika izteikti arī daži redakcionāli ierosinājumi, piemēram, pievienot “lai nodrošinātu visu 
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ārējo robežu aizsardzību”, lai atspoguļotu pilsoņu ieteikumā izvēlēto formulējumu. Tika uzsvērta arī 

atsauce uz Frontex pārskatatbildību.  

2. pasākums: tika ierosināts esošo “ekonomikas attīstību” papildināt ar vārdu “sociāls”. Daži locekļi arī 

apsprieda, vai ir būtiski pievienot atsauci uz “taisnīgu un līdzsvarotu tirdzniecības politiku”. 

Priekšsēdētājs norādīja, ka šī diskusija ir citas darba grupas (“ES pasaulē”) kompetencē un ka galvenā 

uzmanība joprojām būtu jāpievērš migrācijai. 

II kopa, netbilstīgā migrācija — 2. priekšlikuma projekts 

1. pasākums: vairāki locekļi ierosināja pievienot atsauci uz “neaizsargātām grupām”. 

2. pasākums: tika ierosināts precizēt, ka “integrācija” būtu jāattiecina uz atbilstīgiem migrantiem un 

bēgļiem un “atgriešana/repatriācija” — uz neatbilstīgiem migrantiem. Tika minēta arī attiecīgo vietējo 

un reģionālo pašvaldību, kā arī pilsoniskās sabiedrības loma.  

III kopa, netbilstīgā migrācija — 1. priekšlikuma projekts 

Vairāki locekļi komentēja formulējumu, kas izmantots vispārējā mērķa nosaukumā, atsaucoties uz 

termina “sloga sadale” negatīvo pieskaņu.  

1. pasākums: tika ierosināts pievienot atsauci uz iekšējo tiesību ievērošanu, kā arī nepieciešamību 

paātrināt patvēruma meklētāju uzņemšanas procesu; tika aicināts iekļaut atsauci uz pārredzamības un 

pārskatatbildības uzlabošanu; notika arī diskusija par Frontex lomu un skrīninga procedūrām pie ārējās 

robežas. 

2. pasākums: tika paustas šaubas par šo pasākumu, ņemot vērā pašreizējo stāvokli Direktīvas 2013/33 

īstenošanā. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks M. Schinas uzstājās, lai precizētu situāciju, un norādīja, 

ka ekonomiskie un sociālie apstākļi dažādās dalībvalstīs nav saskaņoti, tāpēc regula nebūtu iespējama, 

un tādēļ ierosina šādu formulējumu: paaugstināt Direktīvā 2013/33 noteiktos minimālos patvēruma 

meklētāju uzņemšanas standartus, pieņemot stingrākus leģislatīvos pasākumus uzņemšanas apstākļu 

un izmitināšanas uzlabošanai. 

3. pasākums: tika ierosināts vārda “aizstāt” vietā izmantot “pārskatīt” un aizstāt frāzi “sloga sadale” ar 

“solidaritāte un taisnīga pienākumu sadale”. Viens loceklis minēja, ka solidaritātei vajadzētu būt 

brīvprātīgai, jo 2015. gada pieredze liecina, ka var darboties tikai brīvprātīga solidaritāte un ka 

solidaritāte var izpausties arī dažādos veidos, ne tikai migrantu pārdalē; citi uzsvēra nepieciešamību 

pēc solidaritātes un patvēruma meklētāju pārdales starp dalībvalstīm.  

4. pasākums: papildus esošajai frāzei “nepavadīti nepilngadīgie” tika ierosināts pievienot atsauci uz 

“visiem nepilngadīgajiem”.  

5. pasākums: tika ierosināts pievienot atsauci uz finanšu resursu un cilvēkresursu, kā arī pārvaldības 

spēju palielināšanu.  

III kopa, patvērums, integrācija — 2. priekšlikuma projekts 

Laika ierobežojumu dēļ 1. un 2. pasākumu apsprieda kopā. 
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1. pasākums: papildus pašreizējam formulējumam “integrācijas kursi” tika minēta arī nepieciešamība 

pievienot atsauci uz “pasākumiem”.  

2. pasākums: tika uzskatīts par nepieciešamu iekļaut ģeogrāfiskās darbības jomu “viscaur Eiropas 

Savienībā”.  

Papildus iepriekš minētajiem komentāriem par uzņemšanas nosacījumiem priekšsēdētājas vietnieks 

M. Schinas uzsvēra arī to, cik svarīgi ir aktivizēt Pagaidu aizsardzības direktīvu, ko dalībvalstis vēsturiski 

vienprātīgi nolēma Tieslietu un iekšlietu padomes 3. marta sanāksmē un kas paredz “automātisku, 

tūlītēju un beznosacījumu piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei, darba tirgum un uzturēšanās atļaujām”. 

Pašreizējā otrajā posmā darbs ir vērsts uz to, lai kopā ar dalībvalstīm radītu reālus apstākļus direktīvas 

īstenošanai un mobilizētu finansējumu (3,5 miljardi EUR). Turklāt priekšsēdētājas vietnieks uzsvēra 

migrantu nozīmīgo ieguldījumu Eiropas sociālās sistēmas atdzīvināšanā, Eiropas darba tirgu un 

ekonomikas veicināšanā un tādu prasmju atrašanā nozarēs, kas atbilst dalībvalstu vajadzībām. Legāli 

migrācijas ceļi Eiropai var sniegt jaunas iespējas. Priekšsēdētājas vietnieks apstiprināja Komisijas 

gatavību ņemt vērā konferences ieteikumus šajā jomā. Priekšsēdētājas vietnieks uzsvēra, ka tiesību 

aktu priekšlikumi saskaņā ar minēto paktu ir līdzekļi, kā sasniegt mūsu mērķi, proti, situāciju, kad “mēs 

vairs nedzēšam migrācijas krīzes, bet gan veidojam kopējās Eiropas patvēruma un migrācijas sistēmas 

nākotni”. 

5. Priekšsēdētāja noslēguma vārdi 

Priekšsēdētājs pateicās darba grupas locekļiem par ieguldījumu un paziņoja, ka priekšlikumi tiks 

pārskatīti, lai izvēlētos visvienprātīgākos komentārus, ņemot vērā diskusijas nākamajā darba grupu 

sanāksmē.   
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Pielikums: Sanāksmē reģistrēto locekļu saraksts  

Fabian PSAILA Padome 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS Padome 

Alessandro ALFIERI Dalībvalstu parlamenti 

Abir AL-SAHLANI Eiropas Parlaments 

Konstantinos ANDREADAKIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Marc ANGEL Eiropas Parlaments 

Malik AZMANI Eiropas Parlaments 

Pernando BARRENA ARZA Eiropas Parlaments 

Gunnar BECK Eiropas Parlaments 

Magnus   BERNTSSON vietējais/reģionālais pārstāvis 

Marjolijn  BULK Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Jaroslav  BŽOCH Dalībvalstu parlamenti 

Luís  CAPOULAS SANTOS Dalībvalstu parlamenti 

Liina CARR sociālie partneri 

Iness CHAKIR valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Laura Maria CINQUINI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Angel DZHAMBAZKI Eiropas Parlaments 

Karoline EDTSTADLER Padome 

Julia EICHBERGER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Joseph  ELLIS Dalībvalstu parlamenti 

Harris  GEORGIADES Dalībvalstu parlamenti 

Vasil GEORGIEV Padome 

Sigge Eriksson valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Sunčana GLAVAK Eiropas Parlaments 

Ľudovít  GOGA Dalībvalstu parlamenti 

Hafida GUELLATI Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Gabriela HEGENBERG  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Ylva JOHANSSON Eiropas Komisija 

Dimitris  KAIRIDIS dalībvalstu parlamenti 

Jeroen LENAERS Eiropas Parlaments 

Cees   LOGGEN vietējais/reģionālais pārstāvis 

Oudekki  LOONE dalībvalstu parlamenti 

Arminas  LYDEKA dalībvalstu parlamenti 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Padome 

Augusta  MONTARULI dalībvalstu parlamenti 

Nathalie  OBERWEIS dalībvalstu parlamenti 

Oszkár  ÖKRÖS  Padome 

Philippe OLIVIER Eiropas Parlaments 

Laurentiu  PLOSCEANU  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Yoomi RENSTROM Reģionu komiteja 

Milosh  RISTOVSKI pilsoniskā sabiedrība 
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Desislava SIMEONOVA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Andrzej SKIBA valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 

Jordi SOLÉ FERRANDO Eiropas Parlaments 

Petra  STEGER dalībvalstu parlamenti 

Tuomas Heikki SUIHKONEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kata TUTTO Reģionu komiteja 

Nils USAKOVS Eiropas Parlaments 

Hubregt VERHOEVEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Dragan VOLAREVIC  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Krasimir ZLATINOV  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


