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DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS ŠEŠTOJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLO SANTRAUKA  
 

2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 9.00–11.30 ir 14.00–16.00 val. 

 

1. Įžanginis pirmininko žodis  

Rotuojantys pirmininkai: Italijos Senato narys Alessandro Alfieri (Italija); Graikijos parlamento narys 

Dimitris Kairidis (Graikija). 

Pirmininkas A. Alfieri pradėjo diskusijas. Jis paaiškino, kad pasiūlymų projektai buvo parengti 

kiekvienai iš trijų veiksmų grupių (i) teisėta migracija; ii) neteisėta migracija; iii) prieglobstis, 

integracija) ir kad kiekvieno pasiūlymo projekto struktūroje numatytas bendras tikslas ir priemonės, 

kurių kiekviena tiesiogiai susijusi su piliečių rekomendacijomis. Jis paaiškino, kad pasiūlymų projektai 

buvo parengti dalyvaujant dviem vienas kitą pakeitusiems pirmininkams, grupės atstovui ir atstovo 

pavaduotojui, padedant bendram sekretoriatui.  

Pirmininkas pabrėžė, kad pasiūlymų projektais siekiama gerbti Europos ir nacionalinių piliečių forumų 

piliečių rekomendacijų prasmę ir dvasią, ir priminė, kad siekiama kuo platesnio bendro sutarimo dėl 

pasiūlymų projektų.  

Pirmininkas taip pat informavo darbo grupės narius apie Italijos nacionalinį piliečių forumą, kuris 

neseniai užbaigė savo darbą, ir pristatė tris rekomendacijas, susijusias su migracijos klausimais.  

Pirmininkas paskelbė, kad ankstesniojo 2022 m. kovo 11 d. vykusio posėdžio protokolo santrauka 

laikoma patvirtinta ir bus išversta į visas kalbas bei įkelta į platformą. 

2. Darbo grupės atstovo pasisakymas 

Darbo grupės atstovas palankiai įvertino teigiamas diskusijas su vienas kitą pakeitusiais pirmininkais 

dėl pasiūlymų projektų ir išreiškė viltį, kad darbo grupėje vyks vaisinga diskusija.  

3. Buvusio pirmininko pranešimas apie nuomones, pateiktas daugiakalbėje skaitmeninėje 

platformoje 

Buvęs pirmininkas D. Kairidis palankiai įvertino darbo grupėje padarytą pažangą ir pripažino, jog įvykiai 

Ukrainoje ir pabėgėlių krizė sukūrė naują postūmį. Jis taip pat teigiamai įvertino parodytą solidarumą 

šioje srityje.  

D. Kairidis apibendrino naujausios platformos ataskaitos indėlį apžvelgdamas darbo grupės veiksmų 

grupes. 

̶ Kalbant apie teisėtą migraciją, atsiliepimuose daugiausia dėmesio skiriama poreikiui vykdyti 

sėkmingą migracijos politiką, kartu užtikrinant geresnę integraciją, pavyzdžiui, pasitelkiant 

universitetų programas, taip pat teikiant daugiau informacijos ir švietimo galimybių. Be to, 

buvo paminėtas poreikis pakeisti diskursą siekiant pabrėžti migracijos privalumus. 
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̶ Kalbant apie neteisėtą migraciją, atsiliepimuose raginama užtikrinti geresnę Europos 

sausumos ir jūrų sienų apsaugą, teikiant didesnę paramą ES pasienio valstybėms. 

Atsiliepimuose taip pat svarstoma, kaip kovoti su tokiais išpuoliais kaip Baltarusijos hibridiniai 

išpuoliai. Be to, paminėtas poreikis šalinti pagrindines migracijos priežastis ir padėti kilmės 

šalims teikiant daugiau ir geresnės paramos vystymuisi, kad būtų imamasi skaidrių ir 

apčiuopiamų veiksmų. Platformoje pateikti atsiliepimai apie migraciją dėl klimato kaitos.  

̶ Kalbant apie prieglobstį ir integraciją, atsiliepimuose raginama vykdyti bendrą migracijos 

politiką, grindžiamą solidarumu ir žmogaus teisėmis, pagarba žmogaus teisėms ir teisei, taip 

pat veiksmingą prieglobsčio negavusių asmenų grąžinimo politiką.  

4. Pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas pagal priede išdėstytas veiksmų grupes, siekiant 

pateikti pasiūlymų projektus 2022 m. kovo 26 d. plenariniame posėdyje 

Darbo grupių nariai palankiai įvertino pasiūlymų projektus ir nustatė, kad jie atitinka Europos piliečių 

rekomendacijas. Apskritai jie pritarė daugumai pasiūlymų ir pasidalijo savo pastabomis pagal kiekvieną 

priemonę.  

  

I veiksmų grupė „Teisėta migracija“. 1 pasiūlymo projektas 

1 priemonė: pastabų negauta.  

2 priemonė: buvo paprašyta, kad tekstas būtų konkretesnis, nurodant specialistų pritraukimo 

partnerystes.  

3 priemonė: buvo pateikta pasiūlymų, kaip patobulinti formuluotę, pavyzdžiui, nurodant „tinkamas 

kvalifikacijas“ ir gerinant „mėlynosios kortelės“ veikimą. Taip pat buvo aptartas poreikis spręsti protų 

nutekėjimo iš trečiųjų šalių problemą.  

4 priemonė: buvo pabrėžta sąsaja su 2 priemone. Diskutuota dėl žodžio „tikrinimas“ pakeitimo į 

„įgūdžių pasiūlos ir paklausos suderinimą“, kad būtų geriau atspindėta prasmė. Taip pat buvo 

paminėtas poreikis labiau pabrėžti internetinį pobūdį. 

5 priemonė: diskutuota dėl profesinių sąjungų vaidmens ir pasiūlyta aptariant darbuotojų teises esamą 

formuluotę „tarpvalstybiniu lygmeniu“ papildyti fraze „nacionaliniu lygmeniu“, taip pat rasti naują 

nuorodą į terminą „suderinimas“.  

6 priemonė: buvo pateikta pastaba dėl to, kad formuluotei reikia daugiau pozityvumo.  

7 priemonė: siekiant geriau atspindėti piliečių rekomendacijų prasmę, pasiūlyta palikti šį pasiūlymą 

trečioje veiksmų grupėje.  

II veiksmų grupė „Neteisėta migracija“. 1 pasiūlymo projektas 

1 priemonė: buvo pasiūlyta šią priemonę nukelti žemiau, taip pat sujungti ją su 3 priemone. Taip pat 

buvo pateikta keletas redakcinių pasiūlymų, pvz., siekiant atsižvelgti į piliečių rekomendacijos 
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formuluotę, įtraukti „siekiant užtikrinti visų išorės sienų apsaugą“. Taip pat buvo pabrėžta FRONTEX 

atskaitomybė.  

2 priemonė: buvo pasiūlyta esamą formuluotę „ekonominis vystymasis“ papildyti žodžiu „socialinis“. 

Keletas narių taip pat aptarė, ar tikslinga įtraukti nuorodą į „sąžiningą ir subalansuotą prekybos 

politiką“. Pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad ši tema priklauso kitos darbo grupės („ES pasaulyje“) 

kompetencijai ir kad dėmesys ir toliau turėtų būti skiriamas migracijai. 

II veiksmų grupė „Neteisėta migracija“. 2 pasiūlymo projektas 

1 priemonė: keletas narių pasiūlė įrašyti nuorodą į „pažeidžiamas grupes“. 

2 priemonė: buvo pasiūlyta patikslinti, kad „integracija“ turėtų būti siejama su teisėtais migrantais ir 

pabėgėliais, o „grąžinimas ir (arba) repatriacija“ su neteisėtais migrantais. Taip pat buvo paminėtas 

atitinkamų vietos ir regionų valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės vaidmuo.  

III veiksmų grupė „Prieglobstis, integracija“. 1 pasiūlymo projektas 

Keletas narių pakomentavo bendrojo tikslo pavadinime vartojamą formuluotę, nurodydami neigiamą 

termino „dalijimasis našta“ konotaciją.  

1 priemonė: buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į vidaus teisės laikymąsi, taip pat nurodytas poreikis 

paspartinti prieglobsčio prašytojų priėmimo procesą. Buvo paraginta įtraukti nuorodą į skaidrumo ir 

atskaitomybės didinimą. Taip pat diskutuota apie FRONTEX vaidmenį ir tikrinimo procedūras prie 

išorės sienų. 

2 priemonė: atsižvelgiant į Direktyvos 2013/33/ES įgyvendinimo padėtį, dėl šios priemonės kilo tam 

tikrų abejonių. Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Schinas pasisakė siekdamas paaiškinti padėtį ir 

pareiškė, kad skirtingose valstybėse narėse ekonominės ir socialinės sąlygos nėra suderintos, todėl 

reglamentas nebūtų įmanomas. Todėl jis pasiūlė tokią formuluotę: tobulinti Direktyvoje 2013/33/ES 

nustatytus minimalius prieglobsčio prašytojų priėmimo standartus, taikant griežtesnes teisėkūros 

priemones, kad būtų pagerinta priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūra 

3 priemonė: buvo pasiūlyta žodį „pakeisti“ pakeisti žodžiu „peržiūrėti“ ir žodžius „pasidalijimas našta“ 

pakeisti žodžiais „solidarumas ir teisingas atsakomybės pasidalijimas“. Vienas narys paminėjo, kad 

solidarumas turėtų būti savanoriškas, nes 2015 m. patirtis parodė, kad gali veikti tik savanoriškas 

solidarumas, be to, solidarumas gali būti įvairių formų ir neapsiriboti migrantų perskirstymu. Kiti 

pabrėžė, kad būtinas solidarumas ir prieglobsčio prašytojų perskirstymas tarp valstybių narių.  

4 priemonė: be esamos frazės „nelydimi nepilnamečiai“, buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į „visus 

nepilnamečius“.  

5 priemonė: buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į finansinių ir žmogiškųjų išteklių bei valdymo pajėgumų 

didinimą.  

III veiksmų grupė „Prieglobstis, integracija“. 2 pasiūlymo projektas 

Dėl laiko stokos 1 ir 2 priemonės buvo aptartos kartu. 
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1 priemonė: buvo paminėtas poreikis įtraukti nuorodą į veiklą, papildant dabartinę formuluotę 

„integracijos kursai“.  

2 priemonė: nuspręsta, kad būtina įrašyti geografinę taikymo sritį „visoje ES“.  

Be pirmiau minėtų pasisakymų konkrečiu priėmimo sąlygų klausimu, Komisijos pirmininko 

pavaduotojas M. Schinas taip pat pabrėžė svarbą to, kad, valstybėms narėms priėmus istorinį vieningą 

sprendimą kovo 3 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje, pradėta taikyti Laikinosios apsaugos 

direktyva, suteikiant automatines, neatidėliotinas ir besąlygines galimybes mokytis, naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, patekti į darbo rinką ir gauti leidimus gyventi. Dabartiniame 

antrajame etape daugiausia dėmesio skiriama tam, kad kartu su valstybėmis narėmis ir naudojantis 

lėšų (3,5 mlrd. EUR) sutelkimu būtų sudarytos konkrečios sąlygos direktyvai įgyvendinti. Be to, 

Komisijos pirmininko pavaduotojas pabrėžė svarbų migrantų indėlį atgaivinant Europos socialinę 

sistemą, stiprinant Europos darbo rinkas ir ekonomiką bei randant įgūdžių sektoriuose, kurie atitinka 

valstybių narių poreikius. Teisėti migracijos keliai gali būti galimybė Europai. Komisijos pirmininko 

pavaduotojas patvirtino, kad Komisija yra pasirengusi imtis tolesnių veiksmų, susijusių su 

Konferencijos rekomendacijomis šioje srityje. Komisijos pirmininko pavaduotojas pabrėžė, kad 

pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pagal Paktą yra priemonės mūsų tikslui pasiekti, 

t. y. mes nebesame migracijos krizių gaisrininkai, o bendros Europos prieglobsčio ir migracijos sistemos 

ateities architektai. 

5. Baigiamasis pirmininko žodis 

Pirmininkas padėkojo darbo grupės nariams už jų indėlį ir pranešė, kad pasiūlymai bus peržiūrėti 

siekiant atsižvelgti į labiausiai bendru sutarimu grindžiamas pastabas, rengiantis diskusijoms kitame 

darbo grupių posėdyje.   
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Priedas: užsiregistravusių posėdžio dalyvių sąrašas  

 Fabian PSAILA Taryba 

 Arnoldas ABRAMAVIČIUS Taryba 

 Alessandro ALFIERI Nacionaliniai parlamentai 

 Abir AL-SAHLANI Europos Parlamentas 

 Konstantinos ANDREADAKIS  Europos piliečių forumai 

 Marc ANGEL Europos Parlamentas 

 Malik AZMANI Europos Parlamentas 

 Pernando BARRENA ARZA Europos Parlamentas 

 Gunnar BECK Europos Parlamentas 

 Magnus  BERNTSSON Vietos / regiono atstovas 

 Marjolijn  BULK 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

 Jaroslav  BŽOCH Nacionaliniai parlamentai 

 Luís  CAPOULAS SANTOS Nacionaliniai parlamentai 

 Liina CARR Socialiniai partneriai 

 Iness CHAKIR Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Laura Maria CINQUINI  Europos piliečių forumai 

 Angel DZHAMBAZKI Europos Parlamentas 

 Karoline EDTSTADLER Taryba 

 Julia EICHBERGER  Europos piliečių forumai 

 Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 

 Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 

 Vasil GEORGIEV Taryba 

 Sigge Eriksson Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Sunčana GLAVAK Europos Parlamentas 

 Ľudovít  GOGA Nacionaliniai parlamentai 

 Hafida GUELLATI Europos piliečių forumai 

 Gabriela HEGENBERG  Europos piliečių forumai 

 Ylva JOHANSSON Europos Komisija 

 Dimitris  KAIRIDIS Nacionaliniai parlamentai 

 Jeroen LENAERS Europos Parlamentas 

 Cees  LOGGEN Vietos / regiono atstovas 

 Oudekki  LOONE Nacionaliniai parlamentai 

 Arminas  LYDEKA Nacionaliniai parlamentai 

 Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Taryba 

 Augusta  MONTARULI Nacionaliniai parlamentai 

 Nathalie  OBERWEIS Nacionaliniai parlamentai 

 Oszkár  ÖKRÖS  Taryba 

 Philippe OLIVIER Europos Parlamentas 

 Laurentiu  PLOSCEANU  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 
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 Yoomi RENSTROM Regionų komitetas 

 Milosh  RISTOVSKI Pilietinė visuomenė 

 Desislava SIMEONOVA  Europos piliečių forumai 

 Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 

 Jordi SOLÉ FERRANDO Europos Parlamentas 

 Petra  STEGER Nacionaliniai parlamentai 

 Tuomas Heikki SUIHKONEN  Europos piliečių forumai 

 Kata TUTTO Regionų komitetas 

 Nils USAKOVS Europos Parlamentas 

 Hubregt VERHOEVEN  Europos piliečių forumai 

 Dragan VOLAREVIC  Europos piliečių forumai 

 Krasimir ZLATINOV  Europos piliečių forumai 

 


