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DARBO GRUPĖS MIGRACIJOS KLAUSIMAIS PENKTOJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLO SANTRAUKA  
 

2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

 

1. Pirmininko įžanginis žodis  

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

Dimitris Kairidis (Graikija). 

Pradėdamas posėdį, pirmininkas A. Alfieri pareiškė, kad visapusiškai solidarizuojasi su Ukrainos 

žmonėmis, ir griežtai pasmerkė karą prieš Ukrainą. Jis teigiamai įvertino tai, kad ES reaguoja ir kalba 

vienu balsu, atkreipdamas dėmesį, inter alia, į griežtas ES priimtas sankcijas.  Pirmininkas ypač 

teigiamai įvertino valstybių narių susitarimą aktyvuoti Laikinosios apsaugos direktyvą, pagal kurią 

numatomi būtiniausi apsaugos standartai ir užtikrinamas naštos pasidalijimas. Jis pažymėjo, kad kai 

kurių piliečių priimtų rekomendacijų kryptis sutampa su Tarybos sprendimo dėl laikinosios apsaugos 

nuostatomis. Vienas pagrindinių Laikinosios apsaugos direktyvos aktyvavimo tikslų yra sumažinti 

spaudimą prieglobsčio sistemai ir leisti asmenims naudotis suderintomis teisėmis visoje ES. Šios teisės 

apima leidimą gyventi, galimybę dirbti, būstą, medicinos pagalbą ir vaikų švietimą. Komisija 

koordinuos valstybių narių keitimąsi informacija apie jų priėmimo pajėgumus ir įvardytus pagalbos 

poreikius. Valstybėms narėms paprašius, papildomą pagalbą gali teikti ES agentūros. Kai kurie iš šių 

klausimų paliesti piliečių rekomendacijose.  

Pirmininkas paskelbė, kad ankstesniojo kovo 1 d. vykusio posėdžio protokolo santrauka laikoma 

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

2. Tolesnės pastabos, susijusios su piliečių pristatytomis 4-ojo Europos piliečių forumo ir 

nacionalinių piliečių forumų rekomendacijomis dėl migracijos 

2.1. Teisėta migracija (žr. priedo lentelę) 

2.2. Neteisėta migracija (žr. priedo lentelę) 

2.3. Prieglobstis ir integracija (žr. priedo lentelę) 

Savo rekomendacijas pristatė trys Europos piliečių forumų atstovai. Jie itin nekantravo sužinoti, kas 

nutiks su piliečių rekomendacijomis po gegužės 9 d. Visų pirma jie pabrėžė, kad: 

— jų kreipimosi esmė – užtikrinti bendrą Europos migracijos sampratą, pagal kurią būtų 

gerbiamos žmogaus teisės ir kuri būtų veiksminga. Migracijos politika turi būti skaidri ir pagrįsta 

solidarumu; 

— piliečiai rekomenduoja reformuoti ES prieglobsčio ir migracijos taisykles bei pakeisti Dublino 

sistemą; 

— būtinos bendros procedūros siekiant užtikrinti, kad nacionalinės ir ES institucijos laikytųsi tos 

pačios linijos; 
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— būtina stebėsena ir prieglobsčio biuras, kuris teiktų pagalbą ir užtikrintų, kad procedūros galėtų 

būti vykdomos greitai ir kad prireikus žmonės būtų išsiunčiami į saugias trečiąsias šalis; 

— institucijos turi veikti greitai ir ryžtingai, o, turint galvoje padėtį į Ukrainoje, tai svarbu kaip 

niekad;  

— būtinos bendros ir spartesnės prieglobsčio prašymų nagrinėjimo / vertinimo procedūros; 

— būtina išplėsti ES prieglobsčio agentūros įgaliojimus, siekiant padėti perskirstyti migrantus, 

ypač prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius, ES viduje; 

— būtina skubiai kurti prieglobsčio centrus nelydimiems nepilnamečiams;  

— ES turi spręsti esminių migracijos priežasčių klausimą investuodama į kilmės šalis; 

— būtina rasti geresnius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integravimo būdus;  

— būtina skatinti teisėtą kvalifikuotų darbuotojų migraciją darbo jėgos poreikiams užtikrinti ir 

imtis kovos su neteisėta migracija, dėl kurios skurdinamos valstybės narės, priemonių; 

— turi būti siekiama sukurti suderintą profesinių ir akademinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą.  

Šiuo tikslu, įskaitant integraciją ir profesinį mokymą, būtina sukurti ES agentūrą, o jos pagrindu 

galėtų tapti EURES tinklas; 

— svarbu suderinti darbo sąlygas visoje ES, – taip pat ir stiprinant profesinių sąjungų vaidmenį 

tarpvalstybiniu lygmeniu, – kad sumažėtų darbo sąlygų valstybėse narėse skirtumai bei, savo 

ruožtu, vidinė ekonominė migracija; 

— būtina užtikrinti darbui ES tinkamų piliečių patikrinimą išvykimo šalyse remiantis viešais 

kriterijais – tai galėtų atlikti ES agentūra; 

— būtina informuoti ir šviesti piliečius apie migraciją naudojantis vaikams skirtomis švietimo 

programomis, žiniasklaidos kampanijomis bei NVO veiklos paskatomis. 

Prancūzijos piliečių forumo atstovas, irgi pristatydamas su migracija susijusias rekomendacijas, 

pradėjo nuo to, kad jų ir Europos piliečių forumo rekomendacijos kartojasi bei turi nemažai panašumų. 

Ypatingą dėmesį jis atkreipė į šiuos aspektus: 

— specialaus biuro, skirto migracijos politikai, sukūrimą, siekiant užtikrinti migrantų pagrindinių 

teisių paisymą, integraciją pasitelkiant švietimą ir pagarbą Europos vertybėms;  

— biuro, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą ir pagalbą vystymuisi, sukūrimą: taip srautai būtų 

valdomi nuo pat pradžios ir, įgyvendinant ES vystymosi politiką, užtikrinama, kad migrantai 

verčiau liktų namie, taigi jų antplūdis slūgtų;  

— būtinybę vienodai įtraukti visas valstybes nares, nepriklausomai nuo to, ar tai pasienio šalys;  

— vieningos ir humaniškos Europos chartijos, kurią turėtų patvirtinti visos valstybės ir kuriai 

turėtų pritarti piliečiai, sukūrimą.  

 

3. Diskusija 
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Pirmininkas išskaidė diskusiją pagal tris bendros svarbos temas.  

3.1. Teisėta migracija  

Darbo grupės nariai apskritai teigiamai įvertino piliečių rekomendacijas dėl teisėtos migracijos. Buvo 

pateiktos šios pastabos: 

— neskaitant saugių teisėtų kelių sukūrimo, svarbu pasirūpinti oriu priėmimu; 

— ne vienas darbo grupės narys palankiai įvertino rekomendaciją Nr. 7; reaguodamas į 

rekomendaciją Nr. 7, vienas narys pažymėjo ir tai, kad būtina ne tik aukštos kvalifikacijos 

darbo jėga;  

— kaip svarbią rekomendaciją ne vienas narys akcentavo ir rekomendaciją Nr. 9; 

— vienas iš narių taip pat pabrėžė, kad karas Ukrainoje ir pabėgėlių srautas keičia darbo 

migracijos sistemą, nes iš Ukrainos atvykstantiems pabėgėliams suteikiama prieiga prie darbo 

rinkos; 

— kai kurie nariai atkreipė dėmesį ir į tai, kad įsiliejimas į darbo jėgą yra būdas greitai integruotis 

į ES visuomenę; 

— taip pat buvo paminėta būtinybė kovoti su ES vidaus migracija keliant standartus mažiau 

patraukliose šalyse ir kovojant su protų nutekėjimo poveikiu ES; 

— be to, vienas iš narių reagavo į rekomendaciją Nr. 30: nors ir pritarė bendram tikslui, jis 

teiravosi, ar piliečiai svarsto laikinos darbo jėgos migracijos galimybę. 

3.2. Neteisėta migracija  

Šios diskusijos metu nemažai narių akcentavo rekomendacijų dėl neteisėtos migracijos ir prieglobsčio 

bei integracijos sąsajas.  

— Ne vienas narys teigiamai įvertino rekomendaciją Nr. 10 ir didelį dėmesį žmogaus teisėms. 

Vienas iš narių pažymėjo, kad rekomendacijoje Nr. 10 turėtų būti kalbama ne apie vienodą, o 

aukštą būtiniausią sutikimo ir priėmimo įstaigų standartą.  

— Keletas narių taip pat paragino sąvoką „nelegali migracija“ pakeisti sąvoka „neteisėta 

migracija“.  

— Kai kurie nariai paragino skirti teisėtą ir neteisėtą migraciją ir atvirai solidarizuotis su Ukrainos 

žmonėmis, kuriems išties būtinas prieglobstis, bei stabdyti neteisėtą migraciją. 

— Kiti pabrėžė nesutinkantys, kad migracija būtų naudojamasi kaip priemone. 

— Keletas narių pareiškė, kad jiems kyla abejonių dėl rekomendacijos Nr. 8, pagal kurią raginama 

daugiau įgaliojimų suteikti agentūrai „Frontex“, sykiu pažymėdami, kad tai galėtų būti 

padaryta su tam tikra sąlyga bei didesnio skaidrumo garantija. 

— Keletas kitų narių teigiamai įvertino rekomendaciją Nr. 8 ir primygtinai laikėsi nuomonės, kad 

ES išorinės sienos turi būti saugomos, o „Frontex“ turi vykdyti savo dabartinius įgaliojimus. 

Šiame kontekste nariai taip pat paragino skirti didesnę ES finansinę ir techninę paramą 

išorinėms sienoms apsaugoti, o vienas narys dėmesį atkreipė ir į tai, kad trečiosios šalys 
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naudojasi migrantais kaip priemone. Šiuo požiūriu buvo paminėta ir būtinybė užtikrinti griežtą 

išorinių sienų apsaugą bei išankstinį prieglobsčio prašytojų patikrinimą, taip pat didesnė 

finansinė ir techninė parama išorines sienas turinčioms valstybėms narėms. 

— Keletas narių iškėlė klausimą dėl to, kad būtina rasti sienos apsaugos ir solidarumo formulę. 

Solidarumas gali būti reiškiamas įvairiai – ne tik perkeliant pabėgėlius, bet ir aprūpinant 

materialiniais, žmogiškaisiais, administraciniai ar finansiniais ištekliais. 

— Kalbėdami apie ES agentūrų įgaliojimus, nariai pažymėjo, kad jos turi vykdyti savo esamus 

įgaliojimus, susijusius su operacijomis vietoje. Su Ukraina susijusi padėtis rodo, kad valstybės 

narės pajėgios savarankiškai valdyti didelius migrantų srautus ir be agentūrų pagalbos. 

— Taip pat akcentuota būtinybė įgyvendinti veiksmingą asmenų, kurių prieglobsčio prašymai 

nepatenkinami, grąžinimo politiką. 

— Ne vienas narys teigiamai įvertino rekomendaciją Nr. 27 dėl partnerysčių su kilmės šalimis, 

siekiant kovoti su esminėmis migracijos priežastimis: bendradarbiavimas su trečiosiomis 

šalimis svarbus norint rasti politinį sprendimą ir spręsti esminių priežasčių klausimą. 

— Vienas iš kalbėjusiųjų atkreipė dėmesį ir į migrantų įvykdytą teroristinį išpuolį, tačiau kiti 

pabrėžė, kad būtina vengti migrantų kriminalizavimo. Buvo kalbama apie būtinybę rasti būdus 

vykdyti grąžinimą ir kovoti su neteisėta migracija, žmonių gabentojais bei sunkiu organizuotu 

nusikalstamumu. 

— Saugumo užtikrinimas ir prieglobsčio taisyklių reforma negali vykti paaukojant tokias ES 

vertybes, kaip solidarumas, teisėtumas ir pagalba. 

 

3.3. Prieglobstis ir integracija  

— Pabėgėliai turėtų turėti galimybę pasinaudoti savo įgūdžiais, o galimybės dirbti suteikimas 

yra geriausias būdas jiems integruoti. 

— Ne vienas narys pritarė rekomendacijai Nr. 33 dėl Dublino sistemos pakeitimo.  

— Vienas iš narių, kalbėdamas apie rekomendaciją Nr. 33, pažymėjo, kad, nustatant kvotas, 

turėtų būti atsižvelgiama į valstybės narės jau priimtų pabėgėlių skaičių ir jos pajėgumą. Be 

to, būtina užtikrinti, kad priėmimo įstaigose būtų paisoma orumo.  

— Kalbėdami apie rekomendaciją Nr. 35, keletas narių pabrėžė, kad ES pasienio valstybėms 

turi būti užtikrinama galimybė pasinaudoti kitų valstybių narių solidarumas, be to, jie 

atkreipė dėmesį į tai, kad solidarumas gali būti reiškiamas įvairiai, pvz., teikiant finansinę 

paramą. 

— Buvo akcentuojama būtinybė įtraukti vietos ir regioninio lygmens subjektus migrantų 

integracijai užtikrinti.  

Baigiant diskusiją migracijos tema, vienas iš narių suabejojo piliečių atrankos proceso sąžiningumu: tai 

sukėlė aštrią piliečių grupių reakciją. Kalbant konkrečiai, viena iš piliečių pageidavo patikslinti, kad 

narys ne taip suprato jos žodžius.  
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4. Buvusio pirmininko apibendrinimas 

Buvęs pirmininkas teigiamai įvertino darbo grupės veiklos pažangą ir pažymėjo esąs optimistiškai 

nusiteikęs procedūros rezultatų klausimu. Jis pasmerkė įsiveržimą į Ukrainą. Apskritai, jo nuomone, tai 

galėtų tapti postūmiu Europai tapti vieningesne ir stipresne. Jis priminė, kad 2015 m. kai kurios šalys 

kategoriškai priešinosi pabėgėlių priėmimui, tačiau šiandien tos pačios šalys yra atsidūrusios 

priešakinėse linijose, sprendžia dabartinę krizę ir elgiasi kilniau, o tai sveikintina. Jo nuomone, tai 

teigiamas pokytis, leisiantis suvokti, kad bendros problemos reikalauja bendrų sprendimų. 

Baigdamas diskusijas:  

— teisėtos migracijos klausimu jis pabrėžė, kad būtini teisiniai keliai, įskaitant įvairią paramą, 

informaciją ir sąmoningumo stiprinimą;  

— neteisėtos migracijos klausimu jis pabrėžė, kad žmogaus teisės nėra derybų dalykas ir kad jos 

neatsiejamos nuo šios temos, taip pat kad būtina spręsti didžiulės ES pasienio valstybėms 

tenkančios naštos, paramos, solidarumo ir pagalbos kilmės šalims klausimus; 

— prieglobsčio ir integracijos klausimu jis pažymėjo, kad nepaprastai svarbu griežtinti ir 

konsoliduoti nacionalinę politiką sukuriant bendrą ES sistemą. 

Kalbėdamas apie vieno iš narių įtarimus nesąžininga piliečių atranka, buvęs pirmininkas laikėsi 

nuomonės, jog jie turėtų būti apsvarstyti per plenarinę sesiją, o organizatoriai turėtų pateikti kuo 

išsamesnį ir skaidresnį atsakymą, kad nebeliktų abejonių dėl piliečių reprezentatyvumo bei jų 

rekomendacijų ir pasiūlymų.  

5. Pirmininko baigiamasis žodis 

Pirmininkas padėkojo darbo grupės nariams už jų indėlį ir pažymėjo, kad nekantraudamas laukia 

tolesnių veiksmų.  
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I priedas. Rekomendacijų grupės 

Grupės Rekomendacijos 
 

Teisėta 
migracija 

4-asis Europos piliečių forumas:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Lietuvos (LT) piliečių forumas: 9 
 

Neteisėta 
migracija 

4-asis Europos piliečių forumas:  8, 10, 27, 35 
 
Prancūzijos (FR) piliečių forumas: 2 pakeitimas  
 
Lietuvos (LT) piliečių forumas: 10 
 
Nyderlandų (NL) piliečių forumas: 3 (dalyje apie migraciją) 
 

Prieglobstis ir 
integracija 

4-asis Europos piliečių forumas: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Prancūzijos (FR) piliečių forumas: 13 pakeitimas 
 
Lietuvos (LT) piliečių forumas: 2, 3, 8  
 
Nyderlandų (NL) piliečių forumas: 1 ir 2 (dalyje apie migraciją) 
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II priedas. Užsiregistravusių posėdžio dalyvių sąrašas  

Carmelo ABELA 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 

Gabriella CÍVICO Pilietinė visuomenė 

Angel DZHAMBAZKI Europos Parlamentas 

Karoline EDTSTADLER Taryba 

Julia EICHBERGER Europos piliečių forumai 

Joseph  ELLIS Nacionaliniai parlamentai 

Harris  GEORGIADES Nacionaliniai parlamentai 

Vasil GEORGIEV Taryba 

Elsie GISSLEGÅRD 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 

Yoomi RENSTRÖM Regionų komitetas 
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Desislava SIMEONOVA Europos piliečių forumai 

Andrzej SKIBA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Sara SKYTTEDAL Europos Parlamentas 

Jordi SOLÉ Europos Parlamentas 

Petra  STEGER Nacionaliniai parlamentai 

Tuomas Heikki SUIHKONEN Europos piliečių forumai 

Kata TUTTO Regionų komitetas 

Nils UŠAKOVS Europos Parlamentas 

Hubregt VERHOEVEN Europos piliečių forumai 

Dragan VOLAREVIĆ Europos piliečių forumai 

Krasimir ZLATINOV Europos piliečių forumai 

 


