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ZBIRNO POROČILO 4. DELOVNE SKUPINE ZA MIGRACIJE 

torek, 1. marca 2022, 17.30–19.30 (po spletu) 

 

1. Uvodni nagovor predsednika 

sopredsednika: Alessandro Alfieri, član italijanskega senata, Italija; Dimitris Kairidis, član grškega 
parlamenta, Grčija 

Predsednik Alessandro Alfieri je začel sejo in izrazil polno solidarnost z Ukrajinci, vojno in agresijo proti 
Ukrajini pa označil kot prelomno točko za Evropo, tudi zaradi migracij. 

Povedal je, da se zbirno poročilo prejšnje seje, z dne 21. januarja, šteje za odobreno in da bo prevedeno 
v vse jezike ter naloženo na platformo. 

2. Predstavitev priporočil državljanov z evropskega državljanskega foruma 4 in priporočil 
nacionalnih državljanskih forumov, povezanih z migracijo 

Državljani z evropskega državljanskega foruma niso želeli predstaviti posamičnih priporočil, ampak so 
raje orisali 19 priporočil, povezanih z migracijo, ki so jih sprejeli na forumu.  

K besedi sta se javila dva državljana, ki sta poročala o priporočilih o azilni politiki in vključevanju ter o 
zakonitih migracijah. Eden od državljanov zaradi tehničnih težav ni mogel prevzeti besede. 

Med drugim so povedali:  

§ da veliko priporočil zadeva iste teme;  

§ da večina priporočil zadeva azilno politiko;  

§ da se zavedajo razmer v Ukrajini, ki kažejo na to, da migracijski sistem v Evropski uniji ne deluje, 
kot bi moral;  

§ omenili so potrebo po enotenem sistemu na ravni Evropske unije, v okviru katerega bodo 
spoštovane človekove pravice;  

§ potreben je skupni pristop, ne le enotna pravila, ampak tudi podpora državam članicam, še 
posebej obmejnim;  

§ solidarnost je ključnega pomena, še posebej pri obravnavi prosilcev za azil;  

§ potrebni so skupni postopki, ki temeljijo na skupni praksi;  

§ državljani so zahtevali tudi boljše sprejemne strukture; 

§ zavzeli so se za spremembo direktive o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito 
v zavezujočo uredbo;  
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§ pozvali so, naj se izvajanje spremlja tudi na ravni Evropske unije;  

§ omenili so, da bi morala EU zagotoviti pomoč državam članicam, ki obravnavajo prosilce za azil;  

§ pozvali so, naj se prošnje za azil ocenijo hitreje, prosilci pa naj bodo prerazporejeni po EU, ter 
omenili, da bi bilo treba migrante v primeru zavrnitve prošnje za azil vrniti v domovino; 

§ na koncu so državljani omenili, da morata biti integracija in vračanje migrantov preusmerjena 
na mejne države članice EU, ki so najbolj izpostavljene migracijskim tokom. 

Po predstavitvi so predloge na temo migracije predstavili tudi predstavniki nizozemskega in litovskega 
nacionalnega državljanskega foruma, in sicer: 

§ pri razpravi ne smemo zanemariti nians, več pozornosti je treba posvetiti razlogom, zaradi 
katerih ljudje bežijo iz držav, ki niso varne (nizozemski državljanski forum); 

§ razporeditev beguncev mora biti pravična in temeljiti na jasnih merilih (nizozemski državljanski 
forum); 

§ EU mora izvorne države podpirati z znanjem in izkušnjami v zvezi z blaženjem razlogov za 
migracije, kot so podnebne spremembe ali konflikti (nizozemski državljanski forum); 

§ vzpostavitev komisije na ravni EU, ki bo obravnavala izzive, povezane z migracijami, hitrejši 
odziv na migracijske krize in priprava skupnih smernic za upravljanje migracij (litovski 
državljanski forum); 

§ vrnitev k vprašanju vzpostavitve sistema kvot na ravni EU (litovski državljanski forum); 

§ pregled odprte migracijske politike EU (litovski državljanski forum); 

§ aktivnejša razprava o problemih migracijske politike in začetek razprave o migracijskih izzivih 
(litovski državljanski forum); 

§ EU naj izvaja dejavno in strogo politiko do držav, ki uporabljajo migracijske tokove kot orodje 
za hibridne napade (litovski državljanski forum). 

Zaradi tehničnih težav eden izmed državljanov, ki je predstavljal francoski državljanski forum, ni mogel 
prevzeti besede. 

Zaradi tehničnih težav, ki so preprečile, da bi dva državljana predstavila svoja priporočila, je predsednik 
sklenil, da se bo naslednja seja delovne skupine v Strasbourgu začela z nadaljevanjem predstavitev 
priporočil državljanov.  

3. Izmenjava mnenj o priporočilih državljanov  

Razprava v delovni skupini je bila organizirana na podlagi priporočil ali vprašanj, povezanih z 
migracijami (19). 

Predsednik je povabil podpredsednika Margaritisa Schinasa, ki je bil izjemoma prisoten na seji delovne 
skupine, naj predstavi svoje stališče glede konference in priporočil državljanov. Podpredsednik Schinas 
je poudaril sledeče:  
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- razprava o prihodnosti Evrope naj se nadaljuje tudi v teh časih, ki so jih zaznamovali dogodki brez 
primere, za katere smo mislili, da so del preteklosti. 

- Postopek konference bi moral zajeti več državljanov (pristop od spodaj navzgor) – ne bi ga smela 
voditi Komisija (Bruselj) (pristop od zgoraj navzdol).  

- Pozdravil je bogastvo prispevkov in predlogov, ter poudaril, da so v celoti usklajeni z delom 
Komisije, ter predstavil celosten, koheziven in izčrpen okvir EU za migracijsko in azilno politiko. 
Podpredsednik je izrazil obžalovanje, ker Unija kljub ekonomski moči in pomenu v svetu še vedno 
nima skupne migracijske politike. 

- Poudaril je, da moramo v času instrumentalizacije, zaradi ukrajinske krize in vse večje negotovosti 
v svetu hitro ukrepati in skleniti pakt. Glavne stebre pakta je predstavil kot hišo s tremi nadstropji:  

o pritličje: odnosi z izvornimi in tranzitnimi državami – treba je skleniti partnerske 
sporazume s sosednjimi državami, da bi ponudili boljše življenje v krajih izvora in s tem 
omejili tihotapljenje;  

o prvo nadstropje: robusten kolektivni sistem EU za upravljanje zunanjih meja – z opombo, 
da ni moralno, pošteno in politično sprejemljivo, da se ta odgovornost prenaša izključno 
na države članice prvega vstopa; to je skupna odgovornost EU, ki jo morajo prevzeti vse 
države EU skupaj z enotnimi azilnimi postopki;  

o zgornje nadstropje: solidarnost in porazdelitev bremena: vseh 27 držav članic bo moralo 
na osnovi porazdelitvenega ključa prevzeti ustrezno mero solidarnosti, da bodo vse 
prispevale k upravljanju migracij. 

 
Člani delovne skupine so v večini pozdravili priporočila, ki so jih sprejeli evropski in nacionalni 
državljanski forumi. Med izmenjavo mnenj so bile izpostavljene naslednje točke: 

- potrebna je revizija direktive o pogojih za sprejem (2013/33/EU);  

- potrebna je boljša skrb (npr. pogoji za sprejem, izobraževanje, integracija) za mladoletnike brez 
spremstva in pripadnike ranljivih skupin; 

- prenovitev/odprava dublinskih pravil; 

- osredotočanje na zunanje delovanje za odpravo temeljnih vzrokov migracij v tretjih državah 
(vključno s podnebnimi spremembami in konflikti, vračanjem in ponovnim sprejemom v 
države, ki so varne, ter preprečevanjem tokov iz nevarnih držav (skupaj z boljšo zaščito 
zunanjih meja);  

- boljša integracija (dodana vrednost, ki jo begunci prinesejo v EU);  

- razlikovanje med begunci in migranti;  

- jasna merila za pravično porazdelitev beguncev med državami EU;  

- pomen uvedbe skupnih smernic za upravljanje migracij, kvotnega sistema za migrante, ki 
povezuje skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) s solidarnostjo; pomen bolj učinkovite 
politike proti instrumentalizaciji migrantov v politične namene in skupnega ukrepanja proti 
hibridnim napadom, pa tudi ostra kritika stališča Komisije proti financiranju potrebnih fizičnih 
ovir;  
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- pomembna vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri integraciji migrantov in pri spremembi 
miselnosti v pozitiven jezik in sporočanje o migraciji;  

- v enem od govorov so bila še posebej izpostavljena priporočila 7, 10, 27, 31 o dostopu do 
zaposlitve, enakih pravicah delavcev in hitri ureditvi statusa;  

- pomembna in večja vloga Frontexa; 

- eden od članov je pozdravil priporočilo št. 40 o pomenu solidarnosti in poudaril, da pakt 
predstavlja celostno spremembo migracijskega sistema, ter izrazil upanje, da se bodo 
pogajanja o zakonodajnih predlogih hitro začela; 

- poudarjena je bila potreba po enotnem in preglednem sistemu upravljanja migracij, ki bo 
temeljil na solidarnosti in popolnem spoštovanju človekovih pravic; 

- potreba po odpravi temeljnih vzrokov migracij; 

- zagotavljanje varnih in zakonitih poti z avtomatskih mehanizmom za premestitev, pri čemer je 
bila izražena kritika, da preveč bremena pade na obmejne države; 

- končna priporočila morajo biti vključujoča, zajeti morajo vsa mnenja in priporočila iz različnih 
virov, tudi tista iz platforme; 

- pomen zunanjih vidikov migracije, še posebej vzajemno koristnih partnerstev s tretjimi 
državami; 

- poudarek na varovanju zunanjih meja in zagotavljanju varnosti – grožnja 
instrumentalizacije/hibridne vojne; 

- treba je preprečiti sistem, ki je privlačen za migrante; 

- kar zadeva vprašanje začasne zaščite, bi se morali državljani Ukrajine z dovoljenji za prebivanje, 
izdanimi v skladu z nacionalno zakonodajo, po koncu krize vrniti v svojo državo.  

Predsednik je povabil podpredsednika Schinasa, naj komentira razpravo. Podpredsednik je pojasnil 
naslednje:  

- prednostne naloge so običajno razdrobljene; delni pristopi/rešitve niso ustrezni, vsi vidiki 
morajo biti enakovredni in odporni, da se bo EU lahko učinkovito in trajnostno spopadla z 
migracijskimi tokovi; nujno je treba najti pravo politično ravnovesje med odgovornostjo in 
solidarnostjo, kjer so lahko rešitve ustrezne za vse države članice, ne glede na geografsko 
lokacijo.  

- Zakonite migracije: Evropa na številnih področjih potrebuje kvalificirane delavce, na primer v 
zdravstvu, na digitalnem področju, v zelenem gospodarstvu, na področju kibernetske varnosti; 
sistem zakonitih migracij je treba organizirati tako, da bodo razpoložljivo strokovno znanje in 
sredstva v sosednjih državah (sosedah EU) ustrezala potrebam ter da bomo tako ustvarili 
partnerstva za privabljanje znanja in spretnosti ter talentov. 

- Podpredsednik je napovedal, da bo Evropska komisija zelo kmalu sprejela predloge za 
aktivacijo direktive za začasno zaščito, ki bo ljudem, ki prihajajo iz Ukrajine, ponudila začasno 
zaščito in jim s tem omogočila samodejni dostop do zdravstvenega, izobraževalnega in 
stanovanjskega sistema ter pridobitev dovoljenja za bivanje. Ta ukrep je tudi sredstvo za 
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pomoč državam članicam, ki prve sprejmejo ljudi in je del odziva EU na problematiko vojne v 
Ukrajini. 

4. Sklepne ugotovitve nekdanjega predsednika 

Nekdanji predsednik je državljanom čestital za njihovo predanost in trdo delo. Izrazil je tudi upanje na 
rezultate konference. 

5. Zaključni nagovor predsednika 

Predsednik je člane obvestil, da bo naslednja seja delovne skupine 11. marca 2022 v Strasbourgu, pri 
tem je poudaril, da bodo državljani ponovno povabljeni, da razpravljajo o svojih priporočilih.  
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Priloga: seznam članov 

g. Carmelo ABELA Svet 
g. Arnoldas ABRAMAVICIUS Svet 
g. Alessandro ALFIERI nacionalni parlamenti 
ga. Abir AL-SAHLANI Evropski parlament 
g. 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 Evropski parlament 
ga. Karoline EDTSTADLER Svet 
ga. Julia EICHBERGER evropski državljanski forumi 
g. Joseph  ELLIS nacionalni parlamenti 
g. Harris  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 
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g. Philippe OLIVIER Evropski parlament 
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 

 


