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DARBA GRUPAS PAR MIGRĀCIJU PIEKTĀS SANĀKSMES PROTOKOLA 

KOPSAVILKUMS 
 

piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 09.00–11.00 

 

1. Sanāksmi atklāja priekšsēdētājs  

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

parlamenta deputāts, Grieķija 

Sanāksmes vadītājs Alfieri atklāja sanāksmi, paužot pilnīgu solidaritāti ar Ukrainas tautu un stingri 

nosodot karu pret Ukrainu. Viņš atzinīgi vērtēja to, ka ES ir uz to reaģējusi un paudusi vienotu nostāju, 

un cita starpā atsaucās uz stingrajām sankcijām, ko ES pieņēmusi.  Viņš jo īpaši atzinīgi vērtēja 

dalībvalstu vienošanos par Pagaidu aizsardzības direktīvas (PAD) aktivizēšanu, kas piedāvā minimālos 

aizsardzības standartus un garantē sloga sadali. Viņš norādīja, ka daži no pilsoņu pieņemtajiem 

ieteikumiem atbilst Padomes lēmumam par pagaidu aizsardzību. Viens no galvenajiem PAD 

aktivizēšanas mērķiem ir samazināt spiedienu uz patvēruma sistēmu un ļaut personām visā ES 

izmantot tādas saskaņotas tiesības kā dzīvesvieta, piekļuve darba tirgum, mājoklis, medicīniskā 

palīdzība, izglītība bērniem. Komisija koordinēs informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz 

to uzņemšanas spējām un apzinātajām atbalsta vajadzībām. ES aģentūras var sniegt papildu atbalstu 

pēc dalībvalstu pieprasījuma. Daži no šiem jautājumiem bija minēti iedzīvotāju ieteikumos.  

Sanāksmes vadītājs paziņoja, ka iepriekšējās 1. marta sanāksmes protokola kopsavilkums ir uzskatāms 

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

2. Turpmākie pasākumi saistībā ar pilsoņu izklāstu par Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusijas un valstu 

pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem migrācijas jomā 

2.1. Likumīga migrācija (sk. tabulu pielikumā) 

2.2. Neatbilstīga migrācija (sk. tabulu pielikumā) 

2.3. Patvērums un integrācija (sk. tabulu pielikumā) 

Trīs Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji izklāstīja savus ieteikumus. Viņi ļoti vēlējās uzzināt 

turpmāko rīcību saistībā ar pilsoņu ieteikumiem pēc šī gada 9. maija. Viņi īpaši uzsvēra turpmāk 

minēto: 

- viņu pieprasījuma pamatā ir vienota Eiropas koncepcija par migrāciju, kas respektē 

cilvēktiesības un ir efektīva; migrācijas politikai jābūt pārredzamai un balstītai uz solidaritāti; 

- ieteikumu pārskatīt ES patvēruma un migrācijas noteikumus un Dublinas sistēmu aizstāt ar citu; 

- vajadzību pēc kopējām procedūrām, lai nodrošinātu, ka valstu un ES iestādes darbojas 

saskaņoti; 

- vajadzību pēc uzraudzības un patvēruma biroja, kas sniegtu atbalstu un nodrošinātu procedūru 

ātru izpildi un vajadzības gadījumā varētu nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz drošām trešajām valstīm; 
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- iestādēm ir ātri un izlēmīgi jārīkojas — tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā situāciju Ukrainā;  

- kopīgas un ātrākas procedūras patvēruma pieteikumu apstrādei/izvērtēšanai; 

- ir jāpaplašina Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras pilnvaras, lai atvieglotu migrantu, jo 

īpaši patvēruma meklētāju un bēgļu, sadalīšanu Eiropas Savienībā; 

- ir ātri jāizveido patvēruma centri nepavadītiem nepilngadīgajiem;  

- ES ir jānovērš migrācijas pamatcēloņi, ieguldot izcelsmes valstīs; 

- ir jāuzlabo bērnu bēgļu un bērnu patvēruma meklētāju integrācija skolās;  

- vajadzību veicināt kvalificētu darbinieku likumīgu migrāciju darbaspēka vajadzībām un 

pasākumus, ar kuriem apkaro neatbilstīgu migrāciju kā nabadzības cēloni dalībvalstīs; 

- vajadzību veicināt vienotu sistēmu profesionālo un akadēmisko kvalifikāciju atzīšanai  un šim 

nolūkam izveidot speciālu ES aģentūru, tostarp integrācijas un profesionālās apmācības jomā, 

kuras pamatā varētu būt EURES; 

- darba apstākļu saskaņošanas visā ES nozīmi, tostarp stiprinot arodbiedrību lomu starptautiskā 

līmenī, lai samazinātu darba apstākļu atšķirības starp dalībvalstīm un tādējādi arī iekšējo 

ekonomisko migrāciju; 

- vajadzību pārbaudīt informāciju par tiem izceļošanas valstu pilsoņiem, kuri ir piemēroti darbam 

ES, pamatojoties uz publiskiem kritērijiem un šo darbu uzticot Eiropas aģentūrai; 

- vajadzību informēt un izglītot iedzīvotājus par migrāciju, izmantojot izglītojošas programmas 

bērniem, plašsaziņas līdzekļu kampaņas un stimulus NVO darbībām. 

Francijas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis arī iepazīstināja ar ieteikumiem saistībā ar migrāciju, 

vispirms uzsverot, ka viņu ieteikumi pārklājas ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem, kā arī 

tajos ir daudz līdzības. Viņš vērsa īpašu uzmanību uz šādiem punktiem: 

- īpaša migrācijas politikas biroja izveide, lai nodrošinātu migrantu pamattiesību ievērošanu, 

integrāciju ar izglītības palīdzību un Eiropas vērtību ievērošanu;  

- tāda biroja izveide, kas nodrošinātu sadarbību un attīstības palīdzību, jau no paša sākuma 

pārvaldītu plūsmas un ES attīstības politiku, lai migranti dotu priekšroku palikt savā izcelsmes 

valstī un tādējādi varētu apturēt migrācijas plūsmas;  

- nepieciešamība vienlīdzīgi iesaistīt visas dalībvalstis ne tikai pierobežas valstis;  

- vajadzība izveidot vienotu un humānu Eiropas hartu, ko pieņēmušas visas valstis un 

apstiprinājuši pilsoņi.  

 

3. Komentāri: 

Sanāksmes vadītājs strukturēja diskusiju saskaņā ar trim visaptverošajiem tematiem:  

3.1. Likumīga migrācija  
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Darba grupas locekļi kopumā atzinīgi novērtēja pilsoņu ieteikumus par likumīgo migrāciju. Tika 

izteiktas šādas piezīmes: 

- ir svarīgi ne tikai radīt drošus likumīgās migrācijas ceļus, bet arī sniegt cieņpilnu uzņemšanu; 

- vairāki darba grupas locekļi atzinīgi novērtēja 7. ieteikumu; viens loceklis arī reaģēja uz 

7. ieteikumu, norādot, ka ir vajadzīgs ne tikai augsti kvalificēts darbaspēks;  

- kā svarīgu vairāki locekļi izvirzīja arī 9. ieteikumu; 

- viens loceklis arī uzsvēra, ka karš Ukrainā un ar to saistītā bēgļu plūsma ir mainījuši darbaspēka 

migrācijas sistēmu, jo bēgļiem no Ukrainas tiek piešķirta piekļuve darba tirgum; 

- daži locekļi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir veicināt iekļaušanos darbaspēkā kā līdzekli ātrai 

integrācijai ES sabiedrībā; 

- tika minēta arī nepieciešamība apkarot ES iekšējo migrāciju, paaugstinot standartus valstīs, 

kas ir mazāk pievilcīgas, un novērst intelektuālā darbaspēka emigrācijas ietekmi ES; 

- viens loceklis arī reaģēja uz 30. ieteikumu, paužot atbalstu vispārējam mērķim, vienlaikus arī 

jautājot, vai pilsoņi ir ņēmuši vērā darbaspēka pagaidu migrāciju. 

3.2. Neatbilstīga migrācija  

Šīs diskusijas laikā daudzi locekļi saskatīja saikni starp ieteikumiem par neatbilstīgu migrāciju un 

ieteikumiem patvēruma un integrācijas jomā:  

- vairāki locekļi atzinīgi vērtēja 10. ieteikumu un koncentrēšanos uz cilvēktiesībām. viens 

loceklis minēja, ka 10. ieteikumā drīzāk būtu jāatsaucas uz “augstu minimālo standartu”, nevis 

“vienādu standartu” nodrošināšanu sagaidīšanas un uzņemšanas centros;  

- vairāki locekļi arī mudināja attiecībā uz migrāciju lieto terminu “neatbilstīga”, nevis 

“nelikumīga”;  

- daži locekļi aicināja nošķirt likumīgo un neatbilstīgo migrāciju un būt atvērtiem solidaritātei 

attiecībā uz reāliem patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kā arī apturēt neatbilstīgu migrāciju; 

- daži uzsvēra, ka iebilst pret migrācijas instrumentalizāciju; 

- daži locekļi pauda vilcināšanos attiecībā uz 8. ieteikumu par lielāku pilnvaru piešķiršanu 

Frontex, vienlaikus norādot, ka to varētu darīt, ja tiks nodrošināta un garantēta lielāka 

pārredzamība; 

- vairāki citi locekļi atzinīgi vērtēja 8. ieteikumu un uzstāja, ka ir jāaizsargā ES ārējās robežas un 

ka Frontex ir jāpilda savas pašreizējās pilnvaras; šajā sakarā viens loceklis arī mudināja sniegt 

lielāku ES finansiālo un tehnisko atbalstu ārējo robežu aizsardzībai, bet kāds cits loceklis 

atsaucās arī uz to, ka trešās valstis migrantus izmanto savās interesēs; šajā sakarā tika minēta 

arī vajadzība pēc spēcīgas ārējo robežu aizsardzības un patvēruma meklētāju pieteikumu 

iepriekšējas izskatīšanas, kā arī pēc lielāka finansiālā un tehniskā atbalsta dalībvalstīm ar 

ārējām robežām; 



 

4 
 

- daži norādīja, ka ir jāatrod robežu aizsardzības un solidaritātes formula; solidaritāti varētu 

īstenot dažādos veidos — ne tikai ar pārcelšanu, bet arī ar materiāliem, cilvēkresursiem, 

administratīvajiem vai finanšu resursiem; 

- attiecībā uz ES aģentūru pilnvarām kāds loceklis minēja, ka tām ir jāīsteno savas pašreizējās 

pilnvaras veikt operācijas uz vietas; situācija Ukrainā parāda, ka dalībvalstis vienas pašas spēj 

pārvaldīt lielu migrantu plūsmu bez aģentūru atbalsta; 

- ir vajadzīga efektīva atgriešanas politika tām personām, kurām nav apstiprināts patvēruma 

pieprasījums; 

- vairāki locekļi atzinīgi novērtēja 27. ieteikumu par partnerattiecībām ar izcelsmes valstīm, lai 

novērstu migrācijas pamatcēloņus; sadarbība ar trešām valstīm ir svarīga, lai rastu politisku 

risinājumu un novērstu pamatcēloņus; 

- vienā gadījumā tika minēts arī tas, ka migranti rīkoja teroristisku uzbrukumu, savukārt citi 

uzsvēra, ka ir jāizvairās no kriminālatbildības noteikšanas migrantiem; ir jāatrod veids personu 

atgriešanai un cīņai pret neatbilstīgo migrāciju, cilvēku kontrabandistiem un smagu organizēto 

noziedzību; 

- drošības saglabāšanu un patvēruma noteikumu reformu nedrīkst īstenot uz tādu ES vērtību 

rēķina kā solidaritāte, likumība un palīdzība. 

 

3.3. Patvērums un integrācija  

- bēgļiem vajadzētu būt iespējai izmantot savas prasmes, un labākais veids, kā viņus integrēt, 

ir nodarbinātība; 

- vairāki locekļi atbalstīja 33. ieteikumu par Dublinas sistēmas aizstāšanu ar citu;  

- saistībā ar 33. ieteikumu dalībvalsts norādīja, ka kvotu noteikšanā būtu jāņem vērā to 

patvēruma vietu skaits, ko dalībvalsts jau ir saņēmusi, un to kapacitāte, kā arī vajadzību pēc 

cieņpilnas uzņemšanas objektiem;  

- attiecībā uz 35. ieteikumu vairāki locekļi uzsvēra, ka ES pierobežas valstīm ir jāgūst labums 

no citu dalībvalstu solidaritātes, un arī norādīja, ka solidaritāti var paust dažādos veidos, 

piemēram, finansiāli atbalstot; 

- tika uzsvērta nepieciešamība migrantu integrācijā iesaistīt vietējo un reģionālo līmeni.  

Diskusijas par migrāciju beigās kāds loceklis apšaubīja pilsoņu atlases procedūras integritāti, kas 

izraisīja spēcīgu reakciju no pilsoņu puses. Īpaši viens pilsonis vēlējās precizēt, vai loceklis nav nepareizi 

interpretējis viņa vārdus.  

4. Bijušā sanāksmes vadītāja kopsavilkums 

Bijušais sanāksmes vadītājs atzinīgi novērtēja darba grupā panākto progresu un atzina savu optimismu 

par gaidāmajiem procedūras rezultātiem. Viņš nosodīja iebrukumu Ukrainā. Kopumā viņš norādīja, ka 

tas varētu būt stimuls Eiropai vēl vairāk apvienoties un kļūt stiprākai. Viņš atgādināja, ka dažas valstis 
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2015. gadā ļoti iebilda pret bēgļu pieplūdumu, savukārt tās pašas valstis šodien ir galvenās, kas risina 

pašreizējo krīzi un izrāda lielāku dāsnību, un to viņš vērtē atzinīgi. Viņš uzskata, ka tas ir pozitīvs 

pavērsiens, kas ļaus saprast to, ka kopīgām problēmām ir vajadzīgi kopīgi risinājumi. 

Viņš noslēdza diskusijas:  

- par likumīgo migrāciju, uzsverot, ka ir vajadzīgas likumīgas iespējas, kas paredz dažādu 

atbalstu, informāciju un izpratnes veicināšanu;  

- par neatbilstīgo migrāciju, norādot, ka cilvēktiesības nav apspriežams jautājums, jo tās ir no 

šā temata nenodalāmas; ir jārisina jautājums par pārmērīgu slogu ES pierobežas valstīm, 

atbalstu, solidaritāti un atbalstu izcelsmes valstīm; 

- par patvērumu un integrāciju, norādot, ka ir svarīgi pastiprināt un konsolidēt valstu politiku 

kopējā ES sistēmā. 

Attiecībā uz kāda locekļa apgalvojumiem par pilsoņu atlases integritāti bijušais sanāksmes vadītājs 

pauda viedokli, ka tie būtu jāiesniedz plenārsēdē un līdzorganizatoriem būtu jāreaģē pašā 

vispusīgākajā un pārredzamākajā veidā, lai nerastos šaubas par pilsoņu un viņu ieteikumu un 

priekšlikumu reprezentativitāti.  

5. Sanāksmes vadītājs sanāksmes noslēguma vārdi 

Sanāksmes vadītājs pateicās darba grupas locekļiem par ieguldījumu un norādīja, ka ar nepacietību 

gaidīs turpmākos rezultātus.  
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I pielikums. Ieteikumu kopas 

Kopas Ieteikumi 
 

Likumīga 
migrācija 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Lietuvas (LT) pilsoņu paneļdiskusija: 9 
 

Neatbilstīga 
migrācija 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija:  8, 10, 27, 35 
 
Francijas (FR) pilsoņu paneļdiskusija: grozījums Nr. 2:  
 
Lietuvas (LT) pilsoņu paneļdiskusija: 10 
 
Nīderlandes (NL) pilsoņu paneļdiskusija: 3 (sadaļā par migrāciju) 
 

Patvērums un 
integrācija 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Francijas (FR) pilsoņu paneļdiskusija: grozījums Nr. 13: 
 
Lietuvas (LT) pilsoņu paneļdiskusija: 2, 3, 8  
 
Nīderlandes (NL) pilsoņu paneļdiskusija: 1 un 2 (sadaļā par migrāciju) 
 

 

  



 

7 
 

II pielikums. Sanāksmē reģistrēto locekļu saraksts  

 Carmelo ABELA Padome 

 Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 
dalībvalstu pilsoņu 
paneļdiskusijas/pasākumi 

 Laura Maria CINQUINI Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Gabriella CÍVICO Pilsoniskā sabiedrība 

 Angel DZHAMBAZKI Eiropas Parlaments 

 Karoline EDTSTADLER Padome 

 Julia EICHBERGER Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Joseph  ELLIS dalībvalstu parlamenti 

 Harris  GEORGIADES dalībvalstu parlamenti 

 Vasil GEORGIEV Padome 

 Elsie GISSLEGÅRD 
dalībvalstu 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 
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 Laurentiu  
PLOSCEANU 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

 Yoomi RENSTRÖM Reģionu komiteja 

 Desislava SIMEONOVA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Andrzej SKIBA 
dalībvalstu pilsoņu 
paneļdiskusijas/pasākumi 

 Sara SKYTTEDAL Eiropas Parlaments 

 Jordi SOLÉ 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 VOLAREVIĆ Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Krasimir ZLATINOV Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


