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RELATÓRIO SUMÁRIO DA SÉTIMA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
SOBRE MIGRAÇÃO  

 

Quinta-feira, 7 de abril de 2022, das 18h00 às 20h00 

 

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, agradecendo aos membros do grupo de trabalho 
pelos proveitosos debates mantidos na reunião anterior de 25 de março de 2022. Explicou que os 
projetos de propostas foram revistos em estreita colaboração com o porta-voz, na sequência da sexta 
reunião do grupo de trabalho, a fim de ter em conta as observações mais consensuais.  

O presidente comunicou que o relatório sumário da reunião anterior, realizada em 25 de março, foi 
considerado aprovado e seria traduzido em todas as línguas e carregado na plataforma.  

2. Intervenção do porta-voz 

O porta-voz congratulou-se igualmente com os debates profícuos mantidos no grupo de trabalho 
anterior e destacou as principais alterações sugeridas. Em seguida, deu a palavra a outro cidadão, que 
apresentou algumas sugestões relativamente ao projeto de propostas revistas: 

- Na medida 3 da primeira proposta, quando se refere a «fuga de cérebros», aditar uma 
referência à medida 1 da segunda proposta, uma vez que estas duas medidas estão 
interligadas.  

- Na medida 5 da primeira proposta, que diz respeito a informar e educar sobre temas 
relacionados com a migração, aditar também uma referência a «inclusão». 

- Alterar o título do objetivo da terceira proposta, a fim de melhor refletir as medidas.  

O presidente agradeceu ao porta-voz a sua intervenção e solicitou aos membros que refletissem sobre 
as sugestões apresentadas.  

3. Apresentação e debate sobre os projetos de propostas revistos, tendo em vista a apresentação 
de projetos de propostas revistos ao Plenário em 8 e 9 de abril de 2022 

O presidente apresentou os projetos de propostas revistos, especificando, um a um, todos os 
ajustamentos que tinham sido introduzidos.  

No debate que se seguiu, foram feitas as seguintes sugestões: 

- Os projetos de propostas revistos foram, de um modo geral, bem acolhidos pelos membros 
do grupo de trabalho. 

- As sugestões formuladas por um cidadão, acima referidas, mereceram um apoio generalizado. 
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- Vários membros do grupo de trabalho solicitaram que se aditasse uma referência clara ao 
papel dos órgãos de poder local e regional, assim como das organizações da sociedade civil, 
no processo de integração.  

- Um membro sugeriu, com o apoio de alguns outros membros, que se aditasse nas medidas 
uma referência ao tráfico de mulheres e crianças, referindo o contexto dramático atual.   

Proposta 1: 

- Propôs-se suprimir a referência a «criar uma agência integrada» na medida 2 da primeira 
proposta e começar por «alargar as competências da rede EURES...», uma vez que a primeira 
opção poderia resultar em organismos concorrentes e que a rede EURES já existe e a sua 
pertinência foi confirmada numa avaliação recente. Em vez disso, sugeriu-se a possibilidade 
de «criar uma entidade europeia», a fim de expressar a necessidade de assentar no que já 
existe.  Relativamente a esta mesma medida, foi formulada outra sugestão no sentido de 
aditar as palavras «igualdade» e «tratamento» («igualdade de acesso e de tratamento no 
mercado de trabalho da UE»).  

- Realizou-se um debate sobre o termo «harmonizar» na medida 4 da primeira proposta, uma 
vez que a UE não tem competência para impor condições de trabalho harmonizadas, tendo 
vários membros solicitado uma reformulação, nomeadamente «harmonizar normas mínimas 
em matéria de condições de trabalho» ou «promover uma convergência ascendente». O 
porta-voz sublinhou que a intenção era limitar a migração interna na UE e a fuga de cérebros. 

- Um membro sugeriu igualmente o aditamento de uma nova medida sobre a utilização do 
Sistema de Informação de Schengen e das bases de dados nacionais para combater a 
exploração dos migrantes na economia subterrânea.  

Proposta 2: 

- Sugeriu-se o aditamento de «por acordos de parceria» na medida 1 da segunda proposta.  

- Um membro solicitou que, na medida 2 da segunda proposta, se aditasse uma referência ao 
reforço da independência da Frontex. No que respeita a essa mesma medida, outro membro 
solicitou o aditamento de «controlo», a fim de complementar a frase «proteção de todas as 
fronteiras externas». Além disso, sugeriu-se a reformulação da segunda parte da medida para 
clarificar «ataques híbridos por parte de países terceiros que instrumentalizam migrantes» e 
«violação dos direitos humanos».  

Proposta 3: 

- Em relação à medida 1 da terceira proposta, sugeriu-se a reformulação da frase «impor 
medidas legislativas da UE» para «desenvolver medidas a nível da UE», a fim de refletir melhor 
o processo de novas medidas legislativas.  

- Na medida 2 da terceira proposta, um membro sugeriu que se fizesse referência à ajuda a 
países terceiros com base na investigação académica.  

Proposta 4: 

- No que diz respeito à medida 2 da quarta proposta, um dos membros solicitou que se 
ponderasse o aditamento de «outras formas de solidariedade» para um maior equilíbrio nas 
propostas. A este respeito, o presidente comentou que a sugestão poderia constituir um 
compromisso equilibrado.  
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- Um membro comentou a medida 3 da quarta proposta, sendo da opinião que as normas 
mínimas em matéria de acolhimento de requerentes de asilo mencionadas na 
Diretiva 2013/33/UE já previam normas suficientes.  

- Na medida 5 da quarta proposta, vários membros sugeriram que não se fizesse referência ao 
reforço do mandato da Agência da UE para o Asilo, explicando que o mandato tinha sido 
recentemente reforçado.  

- Na quarta proposta, um membro sugeriu igualmente o aditamento de uma nova medida sobre 
a integração dos restantes Estados-Membros da UE no espaço Schengen.  

Proposta 5: 

- Na medida 1 da quinta proposta, sugere-se destacar o papel dos órgãos de poder local e 
regional e das organizações da sociedade civil.  

- No que diz respeito à medida 2 da quinta proposta, sugeriu-se o aditamento de «sempre que 
possível, a fim de tornar autossuficiente». Relativamente a esta mesma medida, um membro 
solicitou a supressão de «qualificações pertinentes» e o aditamento de «com base na 
igualdade de tratamento e em condições de trabalho dignas».  

- Um membro solicitou também uma nova medida sobre a descriminalização da ajuda 
humanitária prestada pelas ONG. 

4. Encerramento pelo presidente 

O presidente agradeceu, também em nome de Dimitris Kairidis, aos membros do grupo de trabalho 
pelo seu empenho no processo e pelos seus contributos.   
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Anexo: lista dos membros inscritos na reunião  

Título Nome próprio Apelido Componente 
Sr. Andy ELLUL Conselho 
Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Conselho 
Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionais 

Deputada Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeu 
Sr. Konstantinos ANDREADAKIS  Painéis de cidadãos europeus 

Deputado 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 Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sra. Laura Maria CINQUINI  Painéis de cidadãos europeus 

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 

Sra. Maya DOBREVA Conselho 

Sra. Sigge ERIKSSON Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Sunčana GLAVAK Parlamento Europeu 
Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionais 

Sra. Hafida GUELLATI Painéis de cidadãos europeus 
Sr.ª 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 
Dep.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionais 
Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionais 
Sr. Tamás SZILÁGYI Conselho 

Deputado Philippe OLIVIER Parlamento Europeu 
Sr. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité Económico e Social Europeu 
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Sra. Yoomi RENSTROM Comité das Regiões 
Sr. Milosh  RISTOVSKI Sociedade civil 

Sra. Desislava SIMEONOVA  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Andrzej SKIBA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeu 
Deputado Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Krasimir ZLATINOV  Painéis de cidadãos europeus 

 


