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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.00 

 

1. Κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο  

Διαδοχική προεδρία: Alessandro Alfieri, μέλος της Ιταλικής Γερουσίας, Ιταλία· Δημήτρης Καιρίδης, 
βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, Ελλάδα 

Ο πρόεδρος, κ. Alfieri, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, ευχαριστώντας τα μέλη της ομάδας 
εργασίας για τις εποικοδομητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 
συνεδρίαση στις 25 Μαρτίου 2022. Εξηγεί ότι τα σχέδια προτάσεων αναθεωρήθηκαν σε στενή 
συνεργασία με τον εκπρόσωπο, μετά την έκτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι πλέον συναινετικές παρατηρήσεις.  

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που διεξήχθη 
την 25η Μαρτίου θεωρούνται εγκριθέντα, θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες και θα 
αναφορτωθούν στην πλατφόρμα.  

2. Παρέμβαση του εκπροσώπου 

Και ο εκπρόσωπος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο 
της προηγούμενης ομάδας εργασίας και τονίζει τις κύριες προτεινόμενες αλλαγές. Στη συνέχεια δίνει 
τον λόγο σε έναν άλλο πολίτη, ο οποίος έχει ορισμένες προτάσεις για το σχέδιο αναθεωρημένων 
προτάσεων: 

- Στο μέτρο 3 της πρώτης πρότασης, όταν γίνεται λόγος για «διαρροή εγκεφάλων», να 
προστεθεί αναφορά στο μέτρο 1 της δεύτερης πρότασης, η οποία συνδέεται με αυτήν.  

- Στο μέτρο 5 της πρώτης πρότασης, το οποίο αφορά την ενημέρωση και την εκπαίδευση για 
θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, να προστεθεί επίσης αναφορά στην «ένταξη». 

- Να τροποποιηθεί ο τίτλος του στόχου της τρίτης πρότασης, ώστε να αντικατοπτρίζονται 
καλύτερα τα μέτρα.  

Ο πρόεδρος ευχαριστεί τον εκπρόσωπο Τύπου για την παρέμβασή του και ζητεί από τους βουλευτές 
να εξετάσουν τις προτάσεις αυτές.  

3. Παρουσίαση και συζήτηση επί των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων, με σκοπό την 
παρουσίαση των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων στην ολομέλεια στις 8-9 Απριλίου 2022 

Ο πρόεδρος παρουσιάζει τα αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων, αναφέροντας λεπτομερώς όλες τις 
προσαρμογές που εισήχθησαν, μία προς μία.  

Κατά τη συζήτηση που ακολουθεί, διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

- Τα αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων επικροτούνται ευρέως από τα μέλη της ομάδας 
εργασίας. 
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- Εκφράζεται γενική υποστήριξη στις προτάσεις που υπέβαλε ένας πολίτης, όπως 
περιγράφονται ανωτέρω. 

- Διάφορα μέλη της ομάδας εργασίας ζητούν να προστεθεί σαφής αναφορά στον ρόλο των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
στη διαδικασία ένταξης.  

- Ένα μέλος, υποστηριζόμενο από ορισμένα άλλα, προτείνει να προστεθεί στα μέτρα αναφορά 
στην εμπορία γυναικών και παιδιών, αναφερόμενο στο σημερινό δραματικό πλαίσιο.   

Πρόταση 1: 

- Προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στη «δημιουργία ολοκληρωμένου οργανισμού» στο 
μέτρο 2 της πρώτης πρότασης και να αρχίζει με τη «διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του 
EURES...» προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανταγωνιστικών φορέων, δεδομένου 
ότι το EURES υπάρχει ήδη και μια πρόσφατη αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
EURES είναι σημαντικό. Αντ’ αυτού, προτείνεται η δυνατότητα «δημιουργίας ευρωπαϊκής 
οντότητας», προκειμένου να δηλωθεί ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε όσα ήδη υπάρχουν.  
Σχετικά με το ίδιο μέτρο, διατυπώνεται μια άλλη παρατήρηση, ήτοι να προστεθούν οι λέξεις 
«ίση» και «μεταχείριση» («ίση πρόσβαση και μεταχείριση στην αγορά εργασίας της ΕΕ»).  

- Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με τη λέξη «εναρμόνιση» στο μέτρο 4 της πρώτης 
πρότασης, καθώς η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει εναρμονισμένους όρους 
εργασίας, με αρκετά μέλη να ζητούν αναδιατύπωση, για παράδειγμα με την «εναρμόνιση 
των ελάχιστων προτύπων για τις συνθήκες εργασίας» ή την «προώθηση της σύγκλισης προς 
τα πάνω». Ο εκπρόσωπος τονίζει ότι η πρόθεση είναι να περιοριστεί η εσωτερική 
μετανάστευση στην ΕΕ και η διαρροή εγκεφάλων. 

- Ένα μέλος προτείνει επίσης να προστεθεί ένα νέο μέτρο σχετικά με τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν και των εθνικών βάσεων δεδομένων με στόχο την αντιμετώπιση της 
εκμετάλλευσης των μεταναστών στην παραοικονομία.  

Πρόταση 2: 

- Προτείνεται η προσθήκη της φράσης «μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης» στο μέτρο 1 της 
δεύτερης πρότασης.  

- Ένα μέλος ζητεί, στο μέτρο 2 της δεύτερης πρότασης, να υπάρξει προσθήκη για την ενίσχυση 
της ανεξαρτησίας του Frontex. Για το ίδιο μέτρο, ένα άλλο μέλος ζητεί την προσθήκη του 
όρου «έλεγχος», προκειμένου να συμπληρωθεί η υφιστάμενη «προστασία όλων των 
εξωτερικών συνόρων». Επιπλέον, προτείνεται να αναδιατυπωθεί το δεύτερο μέρος του 
μέτρου προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι «υβριδικές επιθέσεις τρίτων χωρών που 
εργαλειοποιούν τους μετανάστες» και η «παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  

Πρόταση 3: 

- Όσον αφορά το μέτρο 1 της τρίτης πρότασης, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η «επιβολή 
νομοθετικών μέτρων της ΕΕ» σε «ανάπτυξη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ», ώστε να αποτυπώνεται 
καλύτερα η διαδικασία νέων νομοθετικών μέτρων.  

- Στο μέτρο 2 της τρίτης πρότασης, ένα μέλος προτείνει να γίνει αναφορά σε ενισχύσεις προς 
τρίτες χώρες βάσει ακαδημαϊκής έρευνας.  

Πρόταση 4: 
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- Όσον αφορά το μέτρο 2 της τέταρτης πρότασης, ένα μέλος ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
προσθήκης «άλλων μορφών αλληλεγγύης» για μεγαλύτερη ισορροπία στις προτάσεις. Επί 
του σημείου αυτού, ο πρόεδρος σχολιάζει ότι έτσι θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας 
ισορροπημένος συμβιβασμός.  

- Ένα μέλος σχολιάζει το μέτρο 3 της πρότασης 4, θεωρώντας ότι τα ελάχιστα πρότυπα για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο που αναφέρονται στην οδηγία 2013/33/ΕΕ είναι ήδη επαρκή.  

- Στο μέτρο 5 της τέταρτης πρότασης, διάφορα μέλη προτείνουν να μην γίνει αναφορά στην 
ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, εξηγώντας ότι η εντολή 
ενισχύθηκε πρόσφατα.  

- Στην τέταρτη πρόταση, ένα μέλος προτείνει να προστεθεί ένα νέο μέτρο για την ένταξη των 
υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ στον χώρο Σένγκεν.  

Πρόταση 5: 

- Στο μέτρο 1 της πέμπτης πρότασης, προτείνεται να τονιστεί ο ρόλος των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  

- Όσον αφορά το μέτρο 2 της πέμπτης πρότασης, προτείνεται να προστεθεί η φράση «στο 
μέτρο του δυνατού, ώστε να υπάρξει αυτονομία». Για το ίδιο μέτρο, ένα μέλος ζητεί να 
διαγραφεί η φράση «σχετικά προσόντα» και να προστεθεί η φράση «βάσει της ίσης 
μεταχείρισης και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας».  

- Ένα μέλος ζητεί επίσης ένα νέο μέτρο για την αποποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας 
που παρέχεται από ΜΚΟ. 

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

Ο πρόεδρος ευχαριστεί τα μέλη της ομάδας εργασίας, και εξ ονόματος του κ. Καιρίδη, για την 
προσήλωσή τους στη διαδικασία και για τη συμβολή τους.   
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Συνημμένο: κατάλογος των μελών που έχουν εγγραφεί στη συνεδρίαση  

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
ο κ. Andy ELLUL Συμβούλιο 
ο κ. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Συμβούλιο 
ο κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Magnus   BERNTSSON Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

η κ. Marjolijn  BULK Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

ο κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Iness CHAKIR Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
από τα κράτη μέλη 

η κ. Laura Maria CINQUINI  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Angel DZHAMBAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 
η κ. Julia EICHBERGER  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Joseph  ELLIS Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Χάρης  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Maya DOBREVA Συμβούλιο 

η κ. Sigge ERIKSSON Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
από τα κράτη μέλη 

η κ. Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Hafida GUELLATI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
η κ. Gabriela HEGENBERG  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
η κ. Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ο κ. Δημήτρης  ΚΑΙΡΙΔΗΣ Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Cees   LOGGEN Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 
η κ. Oudekki  LOONE Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 
η κ.  Augusta  MONTARULI Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Nathalie  OBERWEIS Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Tamás SZILÁGYI Συμβούλιο 
ο κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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ο κ. Laurentiu  PLOSCEANU  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Yoomi RENSTROM Επιτροπή των Περιφερειών 
ο κ. Milosh  RISTOVSKI Κοινωνία των πολιτών 
η κ. Desislava SIMEONOVA  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Andrzej SKIBA Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
από τα κράτη μέλη 

η κ. Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Jordi SOLÉ FERRANDO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Petra  STEGER Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
η κ. Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 
ο κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Hubregt VERHOEVEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Dragan VOLAREVIC  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Krasimir ZLATINOV  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

 


