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RELATÓRIO SUMÁRIO DA QUINTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

SOBRE A MIGRAÇÃO  
 

Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9h00 às 11h00 

 

1. Alocução introdutória do presidente  

Presidências sucessivas: Alessandro Alfieri, membro do Senado italiano, Itália; Dimitris Kairidis, 

deputado ao Parlamento grego, Grécia 

O presidente, Alessandro Alfieri, deu início à reunião manifestando total solidariedade para com o 

povo ucraniano e condenando veementemente a guerra contra a Ucrânia. Congratulou-se com o facto 

de a UE ter reagido e falado a uma só voz, referindo, nomeadamente, as fortes sanções adotadas pela 

UE.  Congratulou-se, em particular, com o acordo dos Estados-Membros sobre a ativação da Diretiva 

relativa à proteção temporária (DPT), que prevê normas mínimas de proteção e garante a partilha de 

encargos. Observou que algumas das recomendações adotadas pelos cidadãos estavam em 

consonância com a decisão do Conselho relativa à proteção temporária. Um dos principais objetivos 

da ativação da DPT é reduzir a pressão sobre o sistema de asilo e permitir que as pessoas beneficiem 

de direitos harmonizados em toda a UE: residência, acesso ao trabalho, habitação, assistência médica, 

educação para as crianças. A Comissão coordenará o intercâmbio de informações entre os  

Estados-Membros sobre a sua capacidade de acolhimento e as necessidades de apoio identificadas. 

As agências da UE podem prestar mais apoio a pedido dos Estados-Membros. Algumas destas 

questões foram abordadas nas recomendações dos cidadãos.  

O presidente comunicou que o relatório sumário da reunião anterior, realizada em 1 de março, é 

considerada aprovada e será traduzida em todas as línguas e carregada na plataforma. 

2. Seguimento da apresentação pelos cidadãos das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 

4 e dos painéis nacionais de cidadãos em matéria de migração 

2.1 Migração legal (ver quadro anexo) 

2.2 Migração irregular (ver quadro anexo) 

2.3 Asilo, integração (ver quadro anexo) 

Três cidadãos dos painéis de cidadãos europeus apresentaram as suas recomendações. 

Mostraram-se muito interessados em ver o que aconteceria com as recomendações dos cidadãos 

após 9 de maio. Em especial, salientaram: 

- Que o cerne do seu pedido consiste em dispor de um conceito europeu comum de migração 

que respeite os direitos humanos e seja eficaz; uma política de migração deve ser transparente 

e basear-se na solidariedade; 

- Os cidadãos recomendaram uma revisão das regras da UE em matéria de asilo e migração e a 

substituição do sistema de Dublim; 
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- A necessidade de procedimentos comuns para garantir que as instituições nacionais e da UE 

estejam na mesma linha; 

- A necessidade de monitorização, de um gabinete de asilo que apoie e assegure que os 

procedimentos possam ser tratados rapidamente e, se necessário, reenviar as pessoas para 

países terceiros seguros; 

- As instituições devem tomar rapidamente medidas decisivas, o que é cada vez mais importante 

tendo em conta a situação na Ucrânia.  

- Procedimentos comuns e mais rápidos no que diz respeito ao tratamento e à avaliação dos 

pedidos de asilo; 

- Alargar as competências da Agência da UE para o Asilo, a fim de facilitar a redistribuição dos 

migrantes, especialmente dos requerentes de asilo e dos refugiados, no interior da UE; 

- A rápida criação de centros de asilo para menores não acompanhados;  

- A necessidade de a UE trabalhar nas causas profundas da migração, investindo nos países de 

origem; 

- Melhores vias de integração para refugiados e requerentes de asilo;  

- Incentivar a migração regular de trabalhadores qualificados para satisfazer as necessidades de 

mão de obra e a adoção de medidas para combater a migração irregular como fonte de 

empobrecimento dos Estados-Membros; 

- Promover um sistema unificado de reconhecimento das qualificações profissionais e 

académicas; e a criação de uma agência da UE criada para o efeito, incluindo a integração e a 

formação profissional, para a qual a rede EURES poderia constituir a base; 

- A importância de harmonizar as condições de trabalho em toda a UE, nomeadamente através 

do reforço do papel dos sindicatos a nível transnacional, a fim de reduzir a disparidade das 

condições de trabalho entre os Estados-Membros, reduzindo assim a migração económica 

interna; 

- O rastreio dos cidadãos nos países de partida, nos países de partida das pessoas aptas para o 

emprego na UE, com base em critérios públicos, que poderiam ser implementados por uma 

agência europeia; 

- Informar e educar os cidadãos sobre a migração através de programas educativos para 

crianças, campanhas nos meios de comunicação social e incentivos às atividades das ONG. 

O representante do Painel de Cidadãos francês também apresentou recomendações relacionadas com 

a migração, começando por sublinhar que as suas recomendações coincidem em parte com as 

recomendações dos painéis de cidadãos europeus e apresentam muitas semelhanças. Salientou, 

nomeadamente, o seguinte: 

- A criação de um gabinete específico para a política de migração, a fim de garantir o respeito 

dos direitos fundamentais dos migrantes, a integração através da educação e o respeito pelos 

valores europeus;  
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- A criação de um gabinete que assegure a cooperação e a ajuda ao desenvolvimento permitiria 

gerir os fluxos desde o seu início e as políticas de desenvolvimento da UE, de modo que os 

migrantes prefiram permanecer no seu país de origem, travando assim os fluxos migratórios;  

- A necessidade de envolver equitativamente todos os Estados-Membros, independentemente 

de serem ou não países fronteiriços;  

- A criação de uma Carta Europeia para uma Europa unificada e humana, aprovada por todos os 

Estados e validada pelos cidadãos.  

 

3. Debate 

O presidente estruturou o debate de acordo com os três temas principais.  

3.1 Migração legal  

De um modo geral, os membros do grupo de trabalho acolheram favoravelmente as recomendações 

dos cidadãos sobre a migração legal. Foram feitas as seguintes observações: 

- Além da criação de vias legais seguras, é importante oferecer um acolhimento digno; 

- A recomendação 7 foi acolhida favoravelmente por vários membros do Grupo de Trabalho; 

um membro reagiu igualmente à recomendação 7 afirmando que não era apenas necessária 

mão de obra altamente qualificada;  

- A recomendação 9 foi também realçada como sendo uma recomendação importante por 

vários membros; 

- Um membro salientou igualmente que a guerra na Ucrânia e o fluxo de refugiados alteraram 

o sistema de migração laboral, uma vez que os refugiados provenientes da Ucrânia têm acesso 

ao mercado de trabalho; 

- A importância de contribuir para a mão de obra como meio de integração rápida na sociedade 

da UE foi igualmente salientada por alguns membros; 

- Foi igualmente mencionada a necessidade de combater a migração interna da UE através de 

melhorias nos países menos atrativos e de combater os efeitos da fuga de cérebros na UE; 

- Um membro também reagiu à recomendação 30, mostrando apoio ao objetivo geral, mas 

perguntando se a migração temporária de mão de obra tinha sido considerada pelos cidadãos. 

3.2 Migração irregular  

Durante este debate, muitos membros estabeleceram ligações entre as recomendações sobre 

migração irregular e asilo e integração.  

- Vários membros acolheram favoravelmente a recomendação 10 e a ênfase colocada nos 

direitos humanos. Um membro referiu que a recomendação 10 deveria ao invés referir-se a 

«normas mínimas elevadas» de instalações de acolhimento e receção, em vez de «iguais».  

- Vários membros apelaram igualmente à reformulação do termo «ilegal» para a migração 

«irregular»;  
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- alguns membros apelaram à distinção entre migração legal e irregular e a uma solidariedade 

aberta para com os verdadeiros requerentes de asilo provenientes da Ucrânia, bem como para 

pôr termo à migração irregular; 

- Alguns membros salientaram a sua oposição à instrumentalização da migração; 

- Poucos membros manifestaram a sua hesitação em relação à recomendação 8 sobre a 

atribuição de mais poderes à Frontex, afirmando, ao mesmo tempo, que tal poderia estar 

sujeito a condições e garantias de maior transparência; 

- Vários outros membros acolheram favoravelmente a recomendação 8 e insistiram na 

necessidade de proteger as fronteiras externas da UE e de a Frontex cumprir o seu atual 

mandato. Neste contexto, um membro apelou igualmente a um maior apoio financeiro e 

técnico da UE para proteger as fronteiras externas, e outro referiu igualmente a 

instrumentalização dos migrantes por países terceiros. Foi igualmente mencionada a 

necessidade de uma forte proteção das fronteiras externas e de um controlo prévio dos 

requerentes de asilo, bem como de um maior apoio financeiro e técnico aos Estados-Membros 

com fronteiras externas; 

- Alguns chamaram a atenção para a necessidade de encontrar uma fórmula de solidariedade 

e de proteção das fronteiras; A solidariedade pode ser feita de diferentes formas, não só 

através da recolocação, mas também através de recursos materiais, humanos, administrativos 

ou financeiros; 

- No que diz respeito aos mandatos das agências da UE, um membro referiu que estas têm de 

cumprir os seus atuais mandatos em matéria de operações no terreno; a situação da UA 

mostrou que os Estados-Membros conseguiram gerir sozinhos o elevado fluxo de migrantes, 

sem o apoio das Agências; 

- A necessidade de uma política de regresso eficaz para as pessoas a quem não tenha sido 

concedido um pedido de asilo foi igualmente salientada; 

- Vários membros congratularam-se com a recomendação 27 sobre as parcerias com os países 

de origem para combater a migração nas suas causas profundas; a cooperação com países 

terceiros é importante para encontrar uma solução política e lidar com as causas profundas; 

- O facto de um ataque terrorista ter sido perpetrado por migrantes foi igualmente referido 

numa intervenção, enquanto outros salientaram a necessidade de evitar a criminalização dos 

migrantes; encontrar uma forma de regresso, combater a migração ilegal, os passadores e a 

criminalidade organizada grave; 

- A manutenção da segurança e a reforma das regras em matéria de asilo não podem ser feitas 

em detrimento dos valores da UE de solidariedade, legalidade e assistência. 

 

3.3 Asilo, integração  

- Os refugiados devem poder utilizar as suas competências e a melhor forma de os integrar 

é através do emprego; 
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- Vários membros reiteraram a recomendação 33 sobre a substituição do sistema de Dublim;  

- Em relação à recomendação 33, um membro salientou que o número de refugiados já 

recebidos por um Estado-Membro e a sua capacidade devem ser tidos em conta aquando 

da fixação das quotas, bem como a necessidade de instalações de acolhimento dignas;  

- Na recomendação 35, vários membros salientaram que os Estados fronteiriços da UE têm 

de beneficiar da solidariedade de outros Estados-Membros e referiram também o facto de 

a solidariedade poder ser aplicada de várias formas, por exemplo, com apoio financeiro; 

- Foi sublinhada a necessidade de envolver os níveis local e regional para assegurar a 

integração dos migrantes.  

No final do debate sobre o tema da migração, um membro questionou a integridade do processo de 

seleção dos cidadãos, o que suscitou fortes reações por parte do grupo de cidadãos. Em especial, um 

cidadão quis esclarecer que o membro interpretara mal as suas palavras.  

4. Resumo pelo antigo presidente 

O antigo presidente congratulou-se com os progressos realizados no Grupo de Trabalho e reconheceu 

o seu otimismo quanto à substância que sairá dos trabalhos. Condenou a invasão da Ucrânia. De um 

modo geral, achou que tal poderia constituir um impulso para que a Europa se unisse mais e se 

tornasse mais forte. Recordou que alguns países se opuseram muito ao afluxo de refugiados em 2015, 

ao passo que os mesmos países estão hoje na linha da frente, lidando com a atual crise e mostrando 

uma maior generosidade, que acolheu favoravelmente. Considerou que se tratava de uma evolução 

positiva que permitiria compreender que os problemas comuns necessitam de soluções comuns. 

Concluiu os debates:  

- Relativamente à migração legal: salientou a necessidade de vias legais com vários apoios, 

informação e sensibilização;  

- Relativamente à migração irregular: os direitos humanos não são negociáveis, são 

indissociáveis deste tema, sendo necessário abordar a questão dos encargos excessivos para 

os Estados fronteiriços da UE, o apoio, a solidariedade e a ajuda aos países de origem; 

- No que diz respeito ao asilo, à integração: é essencial reforçar e consolidar as políticas 

nacionais num sistema comum da UE. 

No que diz respeito às alegações de um membro sobre a integridade da seleção dos cidadãos, o 

antigo presidente considerou que estas devem ser apresentadas ao plenário e que os 

coorganizadores devem responder da forma mais abrangente e transparente possível, para que não 

haja dúvidas quanto à representatividade dos cidadãos e das suas recomendações e propostas.  

5. Encerramento pelo presidente 

O presidente agradeceu aos membros do grupo de trabalho os seus contributos e disse que aguardava 

com expectativa as próximas etapas.  
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Anexo I: Grupos de recomendações 

Grupos Recomendações 
 

Migração 
legal 

Painel de Cidadãos Europeus 4:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Painel de cidadãos lituano (LT): 9 
 

Migração 
irregular 

Painel de Cidadãos Europeus 4:  8, 10, 27, 35 
 
Painel de cidadãos francês (FR): Alteração 2  
 
Painel de cidadãos lituano (LT): 10 
 
Painel de cidadãos neerlandês (NL): 3 (na secção sobre migração) 
 

Asilo, 
integração 

Painel de Cidadãos Europeus 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Painel de cidadãos francês (FR): Alteração 13 
 
Painel de cidadãos lituano (LT): 2, 3, 8  
 
Painel de cidadãos neerlandês (NL): 1 e 2 (na secção sobre migração) 
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Anexo II: lista dos membros inscritos na reunião  

Sr. Carmelo ABELA Conselho 

Sr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Conselho 

Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionais 

Deputada Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeu 

Sr. Konstantinos ANDREADAKIS Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Marc ANGEL Parlamento Europeu 

Deputado Malik AZMANI Parlamento Europeu 

Deputado Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeu 

Deputado Gunnar BECK Parlamento Europeu 

Sr. Magnus   BERNTSSON Representante local/regional 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionais 

Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionais 

Sra. Liina CARR Parceiros sociais 

Sra. Iness CHAKIR Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Laura Maria CINQUINI Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Gabriella CÍVICO Sociedade civil 

Deputado Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeu 

Sra. Karoline EDTSTADLER Conselho 

Sra. Julia EICHBERGER Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionais 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionais 

Sr. Vasil GEORGIEV Conselho 

Sra. Elsie GISSLEGÅRD Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Deputada Sunčana GLAVAK Parlamento Europeu 

Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionais 

Sra. Hafida GUELLATI Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Gabriela HEGENBERG Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Ylva JOHANSSON Comissão Europeia 

Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionais 

Deputado Jeroen LENAERS Parlamento Europeu 

Sr. Cees   LOGGEN Representante local/regional 

Sra. Oudekki  LOONE Parlamentos nacionais 

Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionais 

Sra. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Conselho 

Sra.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionais 

Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionais 

Sr. Oszkár  ÖKRÖS Conselho 

Deputado Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Yoomi RENSTRÖM Comité das Regiões 
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Sra. Desislava SIMEONOVA Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Andrzej SKIBA Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 

Deputado Jordi SOLÉ Parlamento Europeu 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionais 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kata TUTTO Comité das Regiões 

Deputado Nils USAKOVS Parlamento Europeu 

Sr. Hubregt VERHOEVEN Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Dragan VOLAREVIĆ Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Krasimir ZLATINOV Painéis de cidadãos europeus 

 


