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ZBIRNO POROČILO PETE SEJE DELOVNE SKUPINE O MIGRACIJAH  
 

petek, 11. marec 2022, 9.00–11.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujočega  

Zaporedna predsedujoča: Alessandro Alfieri, član italijanskega senata, Italija; Dimitris Kairidis, član 

grškega parlamenta, Grčija 

Predsedujoči Alessandro Alfieri je ob začetku seje izrazil popolno solidarnost z ukrajinskim narodom 

in odločno obsodil vojno proti Ukrajini. Pozdravil je, da se je EU odzvala in nastopala enotno, pri čemer 

je med drugim omenil ostre sankcije, ki jih je sprejela. Zlasti je pozdravil, da so se države članice 

dogovorile o aktivaciji direktive o začasni zaščiti, ki prinaša najnižje standarde zaščite in zagotavlja 

porazdelitev bremen. Poudaril je, da so nekatera priporočila, ki so jih sprejeli državljani, enako 

usmerjena kot sklep Sveta o začasni zaščiti. Eden glavnih ciljev aktivacije direktive je zmanjšanje 

pritiska na azilni sistem in omogočanje osebam, da po vsej EU uživajo usklajene pravice: prebivanje, 

dostop do dela, stanovanje, zdravstvena pomoč, izobraževanje za otroke. Komisija bo usklajevala 

izmenjavo informacij med državami članicami, kar zadeva njihove sprejemne zmogljivosti in 

prepoznane potrebe po podpori. Agencije EU lahko na zahtevo držav članic poskrbijo za dodatno 

podporo. Nekatera od teh vprašanj so omenjali tudi državljani v svojih priporočilih.  

Predsedujoči je povedal, da se zbirno poročilo prejšnje seje, z dne 1. marca, šteje za odobreno in da 

bo prevedeno v vse jezike ter naloženo na platformo. 

2. Nadaljnje delo v zvezi s priporočili z evropskega državljanskega foruma 4 in nacionalnih 

državljanskih forumov v zvezi z migracijami, ki so jih predstavili državljani 

2.1 Zakonite migracije (glej preglednico v prilogi) 

2.2 Nedovoljene migracije (glej preglednico v prilogi) 

2.3 Azil, vključevanje (glej preglednico v prilogi) 

Trije državljani z evropskih državljanskih forumov so predstavili svoja priporočila. Nestrpno 

pričakujejo, kaj se bo z njihovimi priporočili zgodilo po 9. maju. Poudarili so zlasti: 

- da pozivajo predvsem k vzpostavitvi skupnega evropskega koncepta migracij, pri katerem se 

bodo spoštovale človekove pravice in ki bo učinkovit; da mora biti migracijska politika 

pregledna in temeljiti na solidarnosti; 

- da so državljani priporočili prenovitev azilnih in migracijskih pravil EU ter zamenjavo 

dublinskega sistema; 

- da so potrebni skupni postopki, da bodo državne institucije in institucije EU usklajene; 

- da sta potrebna spremljanje in azilni urad, ki bo imel podporno vlogo in skrbel za hitro 

obravnavo v postopkih ter po potrebi vračal ljudi v varne tretje države; 
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- da morajo institucije hitro odločno ukrepati, kar je glede na razmere v Ukrajini vse 

pomembnejše;  

- da so potrebni skupni in hitrejši postopki, kar zadeva obravnavanje/presojo prošenj za azil; 

- da je treba razširiti pooblastila Agencije EU za azil, da bo lahko lajšala porazdelitev migrantov, 

zlasti prosilcev za azil in beguncev, v EU; 

- da je treba hitro odpreti azilne domove za mladoletnike brez spremstva;  

- da mora EU odpravljati temeljne vzroke migracij, in sicer z vlaganjem v države izvora; 

- da so potrebne boljše poti vključevanja begunskih otrok in otrok, ki so prosilci za azil;  

- da je treba spodbuditi dovoljene migracije kvalificiranih delavcev zaradi potreb na trgu dela in 

ukrepati proti nedovoljenim migracijam, ki države članice siromašijo; 

- da se je treba zavzeti za enotni sistem za prepoznavanje strokovnih in akademskih kvalifikacij 

ter ustanoviti agencijo EU, ki se bo ukvarjala s tem, tudi z vključevanjem in poklicnim 

usposabljanjem, podlaga zanjo pa bi lahko bil EURES; 

- da je pomembno po vsej EU uskladiti delovne pogoje, med drugimp povečati vlogo sindikatov 

na nadnacionalni ravni, da bi se zmanjšale razlike v delovnih pogojih med državami članicami, 

s tem pa tudi notranje ekonomske migracije; 

- da je treba že v državah izvora preveriti, ali so državljani primerni za delovna mesta v EU, na 

podlagi javnih meril, kar bi lahko izvajala evropska agencija; 

- da je treba državljane obveščati in izobraževati o migracijah z izobraževalnimi programi za 

otroke, medijskimi kampanjami in spodbudami za dejavnosti nevladnih organizacij. 

Tudi predstavnik francoskega državljanskega foruma je predstavil priporočila v zvezi z migracijami, pri 

čemer je na začetku omenil, da se njihova priporočila prekrivajo s priporočili z evropskih državljanskih 

forumov in so jim zelo podobna. Poudaril je predvsem: 

- da je treba ustanoviti poseben urad za migracijsko politiko, ki bo skrbel za spoštovanje 

temeljnih pravic migrantov ter vključevanje na podlagi izobraževanja in spoštovanja evropskih 

vrednot;  

- da bi ustanovitev urada, ki bi skrbel za sodelovanje in razvojno pomoč, omogočila upravljanje 

tokov že od njihovega začetka in vodenje razvojnih politik EU, da bi migranti raje ostali doma, 

s čimer bi se migracijski tokovi zajezili;  

- da je treba poskrbeti za enakopravno sodelovanje vseh držav članic, ne glede na to, ali so 

obmejne države ali ne;  

- da je treba oblikovati evropsko listino za enotno in humano Evropo, ki jo bodo odobrile vse 

države članice in potrdili državljani.  
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3. Razprava 

Predsedujoči je razpravo strukturiral v skladu s tremi krovnimi temami.  

3.1 Zakonite migracije  

Člani delovne skupine so v splošnem pozdravili priporočila državljanov o zakonitih migracijah. 

Pripomnili so naslednje: 

- poleg varnih zakonitih poti je treba migrante dostojno sprejeti; 

- priporočilo št. 7 je pozdravilo več članov delovne skupine; eden se je nanj odzval tudi z 

navedbo, da ni potrebna samo visokokvalificirana delovna sila;  

- priporočilo št. 9 je več članov poudarilo kot pomembno; 

- član je poudaril, da sta vojna v Ukrajini in prihod beguncev spremenila sistem delovnih 

migracij, saj se beguncem iz Ukrajine dovoli dostop do trga dela; 

- nekaj članov je poudarilo, da je prispevanje k delovni sili pomembno sredstvo za hitro 

vključevanje v družbo EU; 

- omenjeno je bilo tudi, da je treba ukrepati proti notranjim migracijam v EU s povečanjem 

standardov v manj privlačnih državah ter proti učinku bega možganov v EU; 

- eden od članov se je odzval na priporočilo št. 30 tako, da je sicer podprl splošni cilj, vendar 

vprašal, ali so državljani razmislili o začasnih delovnih migracijah. 

3.2 Nedovoljene migracije  

Med to razpravo so številni člani povezali priporočila o nedovoljenih migracijah s tistimi o azilu in 

vključevanju.  

- Več članov je pozdravilo priporočilo št. 10 in osredotočenost na človekove pravice. Eden je 

omenil, da bi bilo treba navedbo „enakih“ standardov za sprejemne objekte zamenjati z 

„visokimi minimalnimi“ standardi;  

- več članov je tudi pozvalo, naj se izraz „nezakonite migracije“ spremeni v „nedovoljene 

migracije“;  

- več članov je pozvalo, naj se razlikuje med zakonitimi in nedovoljenimi migracijami, naj bo EU 

odprto solidarna do dejanskih prosilcev za azil, ki prihajajo iz Ukrajine, in naj se ustavijo 

nedovoljene migracije; 

- nekaj jih je poudarilo, da nasprotujejo instrumentalizaciji migracij; 

- nekaj članov je izrazilo nenaklonjenost do priporočila št. 8 o razširitvi pooblastil Frontexa, pri 

čemer so izjavili, da bi bila ta možna ob pogoju in zagotovilu večje preglednosti; 

- več drugih članov je pozdravilo priporočilo št. 8 in vztrajalo, da je treba zaščititi zunanje meje 

EU in da mora Frontex izpolnjevati svoje sedanje naloge. V zvezi s tem je nekdo pozval k večji 

finančni in tehnični podpori EU za varovanje zunanje meje, nekdo drug pa navedel, da tretje 

države migrante instrumentalizirajo. Pri tem je bilo omenjeno tudi, da je treba močno varovati 
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zunanje meje in vnaprej preverjati prosilce za azil, države članice z zunanjimi mejami pa je 

treba bolj finančno in tehnično podpreti; 

- nekaj udeležencev je omenilo, da je treba najti formulo za varovanje meja in solidarnost; 

solidarnost ima lahko različne oblike, ne gre le za preseljevanje, temveč tudi za materialne, 

človeške, upravne vire ali finančna sredstva; 

- kar zadeva mandate agencij EU, je eden od članov omenil, da morajo izpolnjevati svoje 

obstoječe naloge v zvezi z operacijami na terenu; razmere v zvezi z Ukrajino so pokazale, da 

lahko države članice same obvladujejo povečane tokove migrantov, brez podpore agencij; 

- pojavili so se tudi pozivi k učinkoviti politiki vračanja ljudi, ki se jim prošnja za azil zavrne; 

- več članov je pozdravilo priporočilo št. 27 o partnerstvih z državami izvora, da bi obravnavali 

temeljne vzroke migracij; sodelovanje s tretjimi državami je pomembno, da se najde politična 

rešitev in da se obravnavajo temeljni vzroki; 

- enkrat je bilo omenjeno tudi, da so migranti izvedli teroristični napad, medtem ko so drugi 

poudarili, da migrantov ne bi smeli kriminalizirati; najti je treba način za vračanje, se boriti 

proti nezakonitim migracijam, tihotapcem ljudi, hudemu organiziranemu kriminalu; 

- skrb za varnost in reformiranje azilnih pravil ne smeta negativno vplivati na solidarnost, 

zakonitost in pomoč, ki so vrednote EU. 

 

3.3 Azil, vključevanje  

- Beguncem bi bilo treba dati priložnost, da uporabljajo svoja znanja in spretnosti, najboljši 

način za njihovo vključevanje pa so zaposlitve; 

- več članov je podprlo priporočilo št. 33 o zamenjavi dublinskega sistema;  

- v zvezi s priporočilom št. 33 je član poudaril, da bi bilo treba pri določanju kvot upoštevati 

število beguncev, ki jih je država članica že sprejela, in njene zmogljivosti; potrebni so tudi 

dostojni sprejemni objekti;  

- glede priporočila št. 35 je več članov poudarilo, da morajo biti z obmejnimi državami 

članicami EU druge države članice solidarne, ter navedlo, da ima solidarnost lahko različne 

oblike, lahko gre na primer za finančno podporo; 

- poudarjeno je bilo, da morata za uspešno vključevanje migrantov sodelovati lokalna in 

regionalna raven.  

Proti koncu razprave o migracijah je član podvomil o integriteti postopka izbire državljanov, kar je 

sprožilo buren odziv državljanskih udeležencev. Ena od državljank je želela pojasniti, da je zadevni član 

napačno razumel njene besede.  
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4. Povzetek, ki ga je pripravil prejšnji predsedujoči 

Prejšnji predsedujoči je pozdravil napredek v delovni skupini in izjavil, da je optimističen glede 

vsebinskih rezultatov postopka. Obsodil je invazijo v Ukrajini. Na splošno je menil, da bi to lahko 

Evropo spodbudilo k večji enotnosti in okrepitvi. Spomnil je, da so nekatere države leta 2015 močno 

nasprotovale pritoku beguncev, danes pa so te iste države v ospredju spopadanja s sedanjo krizo in 

bolj velikodušne, kar je pozdravil. Menil je, da je to pozitiven napredek, ki bo lahko privedel do 

spoznanja, da so za skupne težave potrebne skupne rešitve. 

Zaključil je razprave:  

- o zakonitih migracijah: poudaril je, da so potrebne zakonite poti z različno podporo, 

informacijami in ozaveščanjem;  

- o nedovoljenih migracijah: človekove pravice so zavezujoče in neločljive od te teme, 

obravnavati pa je treba preobremenjenost obmejnih držav EU, podporo, solidarnost in 

pomoč državam izvora; 

- glede azila, vključevanja: nacionalne politike je treba okrepiti in utrditi, da nastane skupen 

sistem EU. 

Kar zadeva trditve člana o integriteti izbire državljanov, je prejšnji predsedujoči menil, da bi jih bilo 

treba posredovati plenarni skupščini, soorganizatorji pa bi se morali nanje odzvati kar najceloviteje in 

najpregledneje, da ne bo dvoma o reprezentativnosti državljanov ter o njihovih priporočilih in 

predlogih.  

5. Sklepna beseda predsedujočega 

Predsedujoči se je članom delovne skupine zahvalil za njihove prispevke in povedal, da se veseli 

naslednjih korakov.  
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Priloga I: sklopi priporočil 

Sklopi Priporočila 
 

Zakonite 
migracije 

Evropski državljanski forum 4: 6, 7, 9, 28, 30  
 
Litovski (LT) državljanski forum: 9 
 

Nedovoljene 
migracije 

Evropski državljanski forum 4: 8, 10, 27, 35 
 
Francoski (FR) državljanski forum: sprememba 2  
 
Litovski (LT) državljanski forum: 10 
 
Nizozemski (NL) državljanski forum: 3 (v oddelku o migracijah) 
 

Azil, 
vključevanje 

Evropski državljanski forum 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Francoski (FR) državljanski forum: sprememba 13 
 
Litovski (LT) državljanski forum: 2, 3, 8  
 
Nizozemski (NL) državljanski forum: 1 in 2 (v oddelku o migracijah) 
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Priloga II: seznam članov, prijavljenih na sejo  

g. Carmelo ABELA Svet 

g. Arnoldas ABRAMAVICIUS Svet 

g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 

ga. Abir AL-SAHLANI Evropski parlament 

g. 
Konstandinos 
(Konstantinos) ANDREADAKIS 

evropski državljanski forumi 

g. Marc ANGEL Evropski parlament 

g. Malik AZMANI Evropski parlament 

g. Pernando BARRENA ARZA Evropski parlament 

g. Gunnar BECK Evropski parlament 

g. Magnus  BERNTSSON lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Marjolijn  BULK Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Jaroslav  BŽOCH nacionalni parlamenti 

g. Luís  CAPOULAS SANTOS nacionalni parlamenti 

ga. Liina CARR socialni partnerji 

ga. Iness CHAKIR nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Laura Maria CINQUINI evropski državljanski forumi 

ga. Gabriella CÍVICO civilna družba 

g. Angel 
DŽAMBAZKI 
(DZHAMBAZKI) 

Evropski parlament 

ga. Karoline EDTSTADLER Svet 

ga. Julia EICHBERGER evropski državljanski forumi 

g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 

g. Haris (Harris)  
GEORGIADIS 
(GEORGIADES) 

nacionalni parlamenti 

g. Vasil GEORGIEV Svet 

ga. Elsie GISSLEGÅRD nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sunčana GLAVAK Evropski parlament 

g. Ľudovít  GOGA nacionalni parlamenti 

ga. Hafida GUELLATI evropski državljanski forumi 

ga. Gabriela HEGENBERG evropski državljanski forumi 

ga. Ylva JOHANSSON Evropska komisija 

g. Dimitris  KAIRIDIS nacionalni parlamenti 

g. Jeroen LENAERS Evropski parlament 

g. Cees  LOGGEN lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Oudekki  LOONE nacionalni parlamenti 

g. Arminas  LYDEKA nacionalni parlamenti 

ga. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Svet 

ga.  Augusta  MONTARULI nacionalni parlamenti 

ga. Nathalie  OBERWEIS nacionalni parlamenti 

g. Oszkár  ÖKRÖS Svet 

g. Philippe OLIVIER Evropski parlament 
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g. Laurentiu  PLOSCEANU Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Yoomi RENSTRÖM Odbor regij 

ga. Desislava SIMEONOVA evropski državljanski forumi 

g. Andrzej SKIBA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Sara SKYTTEDAL Evropski parlament 

g. Jordi SOLÉ Evropski parlament 

ga. Petra  STEGER nacionalni parlamenti 

g. Tuomas Heikki SUIHKONEN evropski državljanski forumi 

ga. Kata TUTTO Odbor regij 

g. Nils USAKOVS Evropski parlament 

g. Hubregt VERHOEVEN evropski državljanski forumi 

g. Dragan VOLAREVIĆ evropski državljanski forumi 

g. Krasimir ZLATINOV evropski državljanski forumi 

 


