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ZBIRNO POROČILO ŠESTE SEJE DELOVNE SKUPINE O MIGRACIJAH  
 

Petek, 25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujočega  

Zaporedna predsedujoča: Alessandro Alfieri, član italijanskega senata, Italija; Dimitris Kairidis, član 

grškega parlamenta, Grčija 

Predsedujoči Alessandro Alfieri je začel sejo. Pojasnil je, da so pripravljeni osnutki predlogov za 

vsakega od treh sklopov ((i) zakonite migracije, (ii) nedovoljene migracije, (iii) azil, vključevanje) in da 

so vsi osnutki predlogov oblikovani na podlagi splošnega cilja in vrste ukrepov, pri čemer je vsak ukrep 

neposredno povezan s priporočili državljanov. Pojasnil je tudi, da so pri pripravi osnutkov predlogov 

sodelovali oba zaporedna predsedujoča, uradni govorec in njegov namestnik, ob podpori skupnega 

sekretariata.  

Predsedujoči je poudaril, da naj bi osnutki predlogov v smislu in duhu odražali priporočila državljanov 

iz evropskih in nacionalnih državljanskih forumov, ter spomnil, da je bil cilj doseči čim večje soglasje o 

teh osnutkih.   

Člane delovne skupine je obvestil tudi, da je italijanski državljanski forum pred kratkim zaključil svoje 

delo in predstavil tri priporočila v zvezi z migracijskimi vprašanji.  

Predsedujoči je povedal, da se zbirno poročilo prejšnje seje, z dne 11. marca 2022, šteje za odobreno 

in da bo prevedeno v vse jezike ter naloženo na platformo. 

2. Govor uradnega govorca 

Uradni govorec je pozdravil pozitivne razprave z zaporednima predsedujočima ob pripravi osnutkov in 

izrazil upanje, da bo razprava v delovni skupini plodna.  

3. Predstavitev prispevka predhodnega predsedujočega o večjezični digitalni platformi 

Predhodni predsedujoči Dimitris Kairidis je pozdravil napredek, dosežen v delovni skupini, in nov zagon 

zaradi dogodkov v Ukrajini in begunske krize. Pozitivno je ocenil tudi izraze solidarnosti, povezane s 

temi dogodki.  

Dimitris Kairidis je povzel prispevke iz najnovejšega poročila o platformi v skladu s sklopi delovne 

skupine. 

- Prispevki v zvezi z zakonitimi migracijami se osredotočajo predvsem na potrebo po uspešni 

migracijski politiki, povezani z boljšim vključevanjem, na primer z univerzitetnimi programi, 

boljšimi informacijami in izobraževanjem. Poleg tega se v prispevkih omenja potreba, da se 

spremeni diskurz in poudarijo pozitivne prednosti migracij. 

- V prispevkih v zvezi z nedovoljenimi migracijami se poziva k boljši zaščiti evropskih kopenskih 

in morskih meja in večji podpori za obmejne države EU. V njih se razpravlja tudi o tem, kako 
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se zoperstaviti napadom, kot so beloruski hibridni napadi. Omenja se tudi potreba, da se 

odpravijo temeljni vzroki migracij in se izvornim državam ponudi več kakovostnejše razvojne 

pomoči, ki bi vodila k preglednim in oprijemljivim ukrepom. Prispevki na platformi govorijo 

tudi o podnebnih migracijah.  

- V prispevkih v zvezi z azilom in vključevanjem se poziva k skupni migracijski politiki, ki bi 

temeljila na solidarnosti in človekovih pravicah, k spoštovanju človekovih pravic in zakonodaje, 

pa tudi k učinkoviti politiki vračanja oseb, ki nimajo statusa azila.  

4. Predstavitev osnutkov predlogov, ki naj bi bili 26. marca 2022 predstavljeni plenarni skupščini, 

razvrščenih po priloženih sklopih, in razprava o njih 

Člani delovnih skupin so pozdravili osnutke predlogov in ugotovili, da zvesto sledijo priporočilom 

evropskih državljanov. Na splošno so izrazili podporo večini osnutkov ter podali pripombe za vsak 

ukrep posebej.  

  

Sklop I, zakonite migracije – osnutek predloga 1 

Ukrep 1: brez pripomb.  

Ukrep 2: izražena je bila želja, naj bo besedilo konkretnejše, in sicer s sklicevanjem na partnerstva za 

privabljanje talentov.  

Ukrep 3: podani so bili predlogi za izboljšanje besedila, na primer s sklicevanjem na „ustrezne 

kvalifikacije“ in boljšim „delovanjem“ „modre karte“.  Razpravljalo se je tudi o reševanju problema 

bega možganov iz tretjih držav.  

Ukrep 4: poudarjena je bila povezava z ukrepom 2. Potekala je razprava o zamenjavi besede 

„preverjanje“ s sintagmo „uskladitev ponudbe in povpraševanja“, ko gre za znanja in spretnosti, da bi 

se bolje odražalo, kar je mišljeno. Omenjena je bila tudi potreba, da se bolj poudari „spletna“ narava. 

Ukrep 5: potekala je razprava o vlogi sindikatov, pri čemer je bilo predlagano, da se obstoječemu izrazu 

„na nadnacionalni ravni“ doda izraz „na nacionalni ravni“, ko gre za sklicevanje na pravice delavcev, in 

da bi našli novo sklicevanje za izraz „uskladitev“.   

Ukrep 6: podana je bila pripomba, da bi lahko bila ubeseditev bolj pozitivna.  

Ukrep 7: predlagano je bilo, da se ta predlog ohrani v tretjem sklopu, da bi bolje odražal pomen 

priporočil državljanov.  

Sklop II, nedovoljene migracije – osnutek predloga 1 

Ukrep 1: predlagano je bilo, da se ta ukrep pomakne navzdol in združi z ukrepom 3. Podanih je bilo 

tudi nekaj predlogov za spremembo besedila, na primer, da se doda „zagotavljanje varovanja vseh 

zunanjih meja“, da bi se upoštevalo besedilo iz priporočila državljanov. Poudarjeno je bilo tudi 

sklicevanje na odgovornost agencije Frontex.  
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Ukrep 2: predlagano je bilo, da obstoječemu „gospodarskemu razvoju“ doda beseda „socialni“. Nekaj 

članov je razpravljalo tudi o tem, ali je pomembno dodati sklicevanje na „pravične in uravnotežene 

trgovinske politike“. Predsedujoči je poudaril, da je razprava o tem v pristojnosti druge delovne 

skupine (EU v svetu) in da bi potekajoča razprava morala biti osredotočena zgolj na migracije. 

Sklop II, nedovoljene migracije – osnutek predloga 2 

Ukrep 1: več članov je predlagalo, da se doda sklicevanje na „ranljive skupine“. 

Ukrep 2: predlagano je bilo, naj se „vključevanje“ nanaša na zakonite migrante in begunce, 

„vračanje/repatriacija“ pa na migrante brez urejenega statusa. Omenjena je bila tudi vloga ustreznih 

lokalnih in regionalnih oblasti ter civilne družbe.  

Sklop III, azil, vključevanje – osnutek predloga 1 

Več članov je izrazilo mnenje o ubeseditvi naslova splošnega cilja, in sicer da ima izraz „porazdelitev 

bremena“ negativno konotacijo.  

Ukrep 1: predlagano je bilo, da se doda sklicevanje na spoštovanje notranjega prava in da je treba 

pospešiti postopek sprejema prosilcev za azil. Izražen je bil poziv, da se vključi sklic za izboljšanje 

preglednosti in odgovornosti; potekala je tudi razprava o vlogi agencije Frontex in postopkih 

preverjanja na zunanjih mejah. 

Ukrep 2: glede tega ukrepa so bili izraženi dvomi zaradi trenutnega stanja pri izvajanju 

Direktive 2013/33. Podpredsednik Komisije Margaritis Schinas je to pojasnil. Povedal je, da 

gospodarske in socialne razmere v različnih državah članicah niso usklajene, zato uredba ni mogoča. 

Namesto tega je predlagal naslednje besedilo: izboljšanje minimalnih standardov za sprejem prosilcev 

za azil, določenih v Direktivi 2013/33, s strožjimi zakonodajnimi ukrepi za izboljšanje sprejemnih 

objektov in nastanitve. 

Ukrep 3: predlagano je bilo, da se namesto „nadomestitev“ uporabi „ponovni pregled“ in da se 

besedna zveza „porazdelitev bremena“ spremeni v „solidarnost in pravičen del odgovornosti“. En član 

je omenil, da bi morala biti solidarnost prostovoljna, saj je izkušnja iz leta 2015 pokazala, da lahko 

deluje le prostovoljna solidarnost in da ima lahko tudi solidarnost različne oblike, ne le prerazporeditev 

migrantov; drugi so poudarili potrebo, da se solidarnosti da pomen in da se prosilci za azil 

prerazporedijo med državami članicami.  

Ukrep 4: predlagano je bilo, da se obstoječemu izrazu „mladoletniki brez spremstva“ doda sklicevanje 

na „vse mladoletnike“.  

Ukrep 5: predlagano je bilo, da se doda sklicevanje na povečanje finančnih in človeških virov ter 

zmogljivosti za upravljanje.  

Sklop III, azil, vključevanje – osnutek predloga 2 

Zaradi časovnih omejitev sta bila ukrepa 1 in 2 obravnavana skupaj. 
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Ukrep 1: omenjena je bila potreba, da se sedanjemu besedilu „tečaji za vključevanje“ doda tudi sklic 

na „dejavnosti“.  

Ukrep 2: izraženo je bilo mnenje, da je treba dodati geografsko področje uporabe „po vsej EU“.  

Podpredsednik Margaritis Schinas je poleg zgoraj omenjenega govora o vprašanju pogojev za sprejem 

poudaril tudi pomen aktivacije direktive o začasni zaščiti z zgodovinsko soglasno odločitvijo držav 

članic na seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve 3. marca, ki zagotavlja samodejen, takojšen in 

brezpogojen dostop do izobraževanja, zdravstva, trga dela in dovoljenj za prebivanje. V sedanji drugi 

fazi je delo osredotočeno na ustvarjanje oprijemljivih pogojev za izvajanje direktive z državami 

članicami in mobilizacijo sredstev (3,5 milijarde EUR). Poleg tega je podpredsednik poudaril 

pomemben prispevek migrantov k oživitvi evropskega socialnega sistema, spodbujanju evropskih 

trgov dela in gospodarstva ter iskanju znanj in spretnosti v sektorjih, ki ustrezajo potrebam držav 

članic. Zakonite poti za migracije so lahko priložnost za Evropo. Podpredsednik je potrdil pripravljenost 

Komisije, da pozitivno ukrepa na podlagi priporočil konference na tem področju. Poudaril je, da so 

zakonodajni predlogi v okviru pakta sredstvo za dosego našega cilja, v skladu s katerim „nismo več 

gasilci požarov v migracijskih krizah, temveč arhitekti prihodnosti skupnega evropskega azilnega in 

migracijskega sistema“. 

5. Sklepna beseda predsedujočega 

Predsedujoči se je članom delovne skupine zahvalil za prispevke in sporočil, da bodo predlogi 

revidirani, da bi se upoštevale najbolj sporazumne pripombe, kar bo omogočilo razpravo na naslednji 

seji delovnih skupin.   
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Priloga: seznam članov, prijavljenih na sejo  

g. Fabian PSAILA Svet 

g. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Svet 

g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

ga. Abir AL SAHLANI Evropski parlament 

g. 
Konstandinos 
(Konstantinos) 

ANDREADAKIS  evropski državljanski forumi 

g. Marc ANGEL Evropski parlament 

g. Malik AZMANI Evropski parlament 

g. Pernando BARRENA ARZA Evropski parlament 

g. Gunnar BECK Evropski parlament 

g. Magnus   BERNTSSON lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Marjolijn  BULK Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 

g. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

ga. Liina CARR socialni partnerji 

ga. Iness CHAKIR nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Laura Maria CINQUINI  evropski državljanski forumi 

g. Angel 
DŽAMBAZKI 
(DZHAMBAZKI) 

Evropski parlament 

ga. Karoline EDTSTADLER Svet 

ga. Julia EICHBERGER  evropski državljanski forumi 

g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 

g. Haris (Harris)  
GEORGIADIS 
(GEORGIADES) 

nacionalni parlamenti 

g. Vasil GEORGIEV Svet 

g. Sigge ERIKSSON nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sunčana GLAVAK Evropski parlament 

g. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

ga. Hafida GUELLATI evropski državljanski forumi 

ga. Gabriela HEGENBERG  evropski državljanski forumi 

ga. Ylva JOHANSSON Evropska komisija 

g. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 

g. Jeroen LENAERS Evropski parlament 

g. Cees   LOGGEN lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 

g. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

ga. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Svet 

ga.  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 

ga. Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 

g. Oszkár  ÖKRÖS  Svet 

g. Philippe OLIVIER Evropski parlament 

g. Laurenţiu  PLOSCEANU  Evropski ekonomsko-socialni odbor 
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ga. Yoomi RENSTRÖM Odbor regij 

g. Miloš (Milosh)  RISTOVSKI civilna družba 

ga. Desislava SIMEONOVA  evropski državljanski forumi 

g. Andrzej SKIBA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sara SKYTTEDAL Evropski parlament 

g. Jordi SOLÉ FERRANDO Evropski parlament 

ga. Petra  STEGER nacionalni parlamenti 

g. Tuomas Heikki SUIHKONEN  evropski državljanski forumi 

ga. Kata TUTTO Odbor regij 

g. Nils USAKOVS Evropski parlament 

g. Hubregt VERHOEVEN  evropski državljanski forumi 

g. Dragan VOLAREVIĆ  evropski državljanski forumi 

g. Krasimir ZLATINOV  evropski državljanski forumi 

 


