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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД ЗА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА 
„МИГРАЦИЯ“  

 

Четвъртък, 7 април 2022 г., 18.00 – 20.00 ч. 

 

1. Откриване от председателя  

Функциите на председател бяха изпълнени в посочения по-долу ред от: Алесандро Алфиери, 
член на италианския Сенат, Италия; Димитрис Керидис, член на гръцкия парламент, Гърция. 

Председателят г-н Алфиери откри заседанието, като благодари на членовете на работната група 
за плодотворните обсъждания на предишното заседание, проведено на 25 март 2022 г. Той 
обясни, че проектите на предложенията са били преразгледани в тясно сътрудничество с 
говорителя след шестото заседание на работната група, за да се вземат предвид коментарите, 
по които има най-голям консенсус.  

Председателят съобщи, че обобщеният протокол от предишното заседание, проведено на 25 
март, се счита за одобрен и ще бъде преведен на всички езици и качен на платформата.  

2. Изказване на говорителя 

Говорителят също изрази задоволството си от плодотворните обсъждания на предишното 
заседание на работната група и подчерта основните предложения за промени. След това той 
даде думата на друг гражданин, който направи няколко предложения към проекта на 
преразгледаните предложения: 

- В мярка 3 от първото предложение, когато се говори за „изтичане на мозъци“, да се 
добави позоваване на мярка 1 от второто предложение, тъй като двете мерки са 
свързани.  

- В мярка 5 от първото предложение, която се отнася до информирането и образоването 
по темите, свързани с миграцията, да се добави „приобщаване“. 

- Да се промени заглавието на целта на третото предложение с оглед на по-доброто 
отразяване на целенасочеността на мерките.  

Председателят благодари на говорителя за изказването и прикани членовете да обмислят тези 
предложения.  

3. Представяне и обсъждане на преразгледаните проекти на предложения с оглед на тяхното 
представяне на пленарното заседание на 8 и 9 април 2022 г. 

Председателят представи преразгледаните проекти на предложения, като описа подробно 
всички въведени корекции една по една.  

По време на последвалата дискусия бяха направени следните предложения: 

- Преразгледаните проекти на предложения бяха като цяло посрещнати положително от 
членовете на работната група. 
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- Беше изразена обща подкрепа за предложенията от гражданин, посочени по-горе. 

- Няколко членове на работната група поискаха да се добави ясно позоваване на ролята 
на местните и регионалните власти и на организациите на гражданското общество в 
процеса на интеграция.  

- Един член, подкрепен от няколко други, предложи в мерките да се добави позоваване 
на трафика на жени и деца, като се има предвид настоящата драматична конюнктура.   

Предложение 1: 

- Беше направено предложение да се заличи позоваването на „създаване на интегрирана 
агенция“ в мярка 2 от първото предложение и да се започне с „разширяване на 
правомощията на EURES...“ поради съображението, че първоначалната идея би могла да 
доведе до конкуриращи се органи, а EURES вече съществува и при неотдавнашна оценка 
се стигна до заключението, че EURES играе важна роля. Беше предложено вместо това 
да се използва формулировката „създаване на европейска структура“, за да се изрази 
идеята, че следва да надграждаме върху това, което вече съществува.  По същата мярка 
беше направен още един коментар, а именно да се добавят думите „равен/равно“ и 
„третиране“ („равен достъп до пазара на труда в ЕС и равно третиране в неговите 
рамки“).  

- Беше обсъдена думата „хармоничното сближаване“ в мярка 4 от първото предложение, 
тъй като ЕС няма правомощия да налага хармонизирани условия на труд, като няколко 
членове поискаха преформулиране, например „хармонизиране на минимален брой 
стандарти за условията на труд“ или „насърчаване на сближаването във възходяща 
посока“. Говорителят подчерта, че намерението тук е да се ограничи вътрешната 
миграция в ЕС и изтичането на мозъци. 

- Един член предложи също така да се добави нова мярка за използване на Шенгенската 
информационна система и националните бази данни за справяне с експлоатацията на 
мигранти в рамките на сивата икономика.  

Предложение 2: 

- Беше предложено да се добави „чрез споразумения за партньорство“ в мярка 1 от 
второто предложение.  

- Един член поиска в мярка 2 от второто предложение да се добави формулировка 
относно повишаването на независимостта на Frontex. Във връзка със същата мярка друг 
член поиска да се добави думата „контрол“ към вече включената фраза „защитата на 
всички външни граници“. Освен това беше предложено втората част от мярката да се 
преформулира, за да се изяснят „хибридните нападения от трети държави, 
инструментализиращи мигрантите“ и „нарушенията на правата на човека“.  

Предложение 3: 

- Във връзка с мярка 1 от третото предложение беше предложено „налагане на 
законодателни мерки на ЕС“ да се преформулира в „разработване на мерки за целия 
ЕС“, за да се отрази по-добре процесът на приемане на нови законодателни мерки.  

- По отношение на мярка 2 от третото предложение един член предложи да се упомене 
помощта за трети държави въз основа на академичните изследвания.  
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Предложение 4: 

- Що се отнася до мярка 2 от четвъртото предложение, един член поиска да се обсъди 
добавянето на „други форми на солидарност“ за постигане на по-голям баланс в 
предложенията. По този въпрос председателят коментира, че това би могло да 
представлява балансиран компромис.  

- Един член коментира мярка 3 от предложение 4, като каза, че счита, че минималните 
стандарти за приемане на лица, търсещи убежище, посочени в Директива 2013/33/ЕС, 
вече осигуряват достатъчни стандарти.  

- По отношение на мярка 5 от четвъртото предложение няколко членове предложиха да 
не се споменава укрепването на мандата на Агенцията на ЕС в областта на убежището, 
като обясниха, че мандатът наскоро е бил разширен.  

- По четвъртото предложение един член предложи също да се добави нова мярка за 
интегриране в Шенгенското пространство на държавите – членки на ЕС, които все още 
не са част от него.  

Предложение 5: 

- Относно мярка 1 от петото предложение беше предложено да се подчертае ролята на 
местните и регионалните власти, както и на организациите на гражданското общество.  

- Що се отнася до мярка 2 от петото предложение, беше предложено да се добави „по 
възможност с оглед на тяхната самостоятелност“. По същата тази мярка един член 
поиска да се заличи „съответните квалификации“ и да се добави „въз основа на равно 
третиране и достойни условия на труд“.  

- Един член поиска да се добави нова мярка за декриминализиране на хуманитарната 
помощ, предоставяна от НПО. 

4. Закриване от председателя 

Председателят благодари на членовете на работната група, включително от името на г-н 
Керидис, за тяхната ангажираност в процеса и за техния принос.   
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Приложение: списък на членовете, вписани в регистъра за заседанието  

Заглавие Име Фамилия Компонент 
Г-н Анди ЕЛУЛ Съвет 
Г-н Арнолдас АБРАМАВИЧИУС Съвет 
Г-н Алесандро АЛФИЕРИ Национални парламенти 

Г-жа Абир АЛ-САХЛАНИ Европейски парламент 
Г-н Константинос АНДРЕАДАКИС  Европейски граждански панели 
Г-н Марк АНЖЕЛ Европейски парламент 
Г-н Малик АЗМАНИ Европейски парламент 
Г-н Пернандо БАРЕНА АРСА Европейски парламент 
Г-н Гунар БЕК Европейски парламент 
Г-н Магнус   БЕРНТСОН Местен/регионален представител 

Г-жа Марьолийн  БУЛК Европейски икономически и 
социален комитет 

Г-н Ярослав  БЖОХ Национални парламенти 
Г-н Луиш  КАПУЛАШ САНТУШ Национални парламенти 

Г-жа Лина КАР Социални партньори 

Г-жа Инес ХАКИР Национални граждански 
панели/събития 

Г-жа Лаура Мария ЧИНКУИНИ  Европейски граждански панели 
Г-н Ангел ДЖАМБАЗКИ Европейски парламент 

Г-жа Каролине ЕДЩАДЛЕР Съвет 
Г-жа Юлия АЙХБЕРГЕР  Европейски граждански панели 
Г-н Джоузеф  ЕЛИС Национални парламенти 
Г-н Харис  ГЕОРГИАДЕС Национални парламенти 

Г-жа Мая ДОБРЕВА Съвет 

Г-жа Сиге ЕРИКСОН Национални граждански 
панели/събития 

Г-жа Сунчана ГЛАВАК Европейски парламент 
Г-н Людовит  ГОГА Национални парламенти 

Г-жа Хафида ГЕЛАТИ Европейски граждански панели 
Г-жа Габриела ХЕГЕНБЕРГ  Европейски граждански панели 
Г-жа Илва ЙОХАНСОН Европейска комисия 
Г-н Димитрис  КАЙРИДИС Национални парламенти 
Г-н Йерун ЛЕНАРС Европейски парламент 
Г-н Цес   ЛОГЕН Местен/регионален представител 

Г-жа Удеки  ЛОНЕ Национални парламенти 
Г-н Арминас  ЛИДЕКА Национални парламенти 

Г-жа Аурора МЕХИА ЕРАСКИН Съвет 
Г-жа  Аугуста  МОНТАРУЛИ Национални парламенти 
Г-жа Натали  ОБЕРВАЙС Национални парламенти 
Г-н Тамаш ШИЛАГИ Съвет 
Г-н Филип ОЛИВИЕ Европейски парламент 
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Г-н Лауренциу  ПЛОСЧАНУ  Европейски икономически и 
социален комитет 

Г-жа Йоми РЕНСТРОМ Комитет на регионите 
Г-н Милош  РИСТОВСКИ Гражданско общество 

Г-жа Десислава СИМЕОНОВА  Европейски граждански панели 

Г-н Анджей СКИБА Национални граждански 
панели/събития 

Г-жа Сара ШЮТЕДАЛ Европейски парламент 
Г-н Жорди СОЛЕ ФЕРАНДО Европейски парламент 

Г-жа Петра  ЩЕГЕР Национални парламенти 
Г-н Туомас Хейки СУИХКОНЕН  Европейски граждански панели 

Г-жа Ката ТУТО Комитет на регионите 
Г-н Нилс УШАКОВС Европейски парламент 
Г-н Хубрехт ВЕРХУВЕН  Европейски граждански панели 
Г-н Драган ВОЛАРЕВИЧ  Европейски граждански панели 
Г-н Красимир ЗЛАТИНОВ  Европейски граждански панели 

 


