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PROCES VERBAL SUMAR AL CELEI DE A ȘAPTEA REUNIUNI A GRUPULUI 
DE LUCRU PENTRU MIGRAȚIE  

 

Joi, 7 aprilie 2022, 18.00-20.00 

 

1. Deschiderea reuniunii de către președinte  

Președinți succesivi: Alessandro Alfieri, membru al Senatului Italiei, Italia; Dimitris Kairidis, membru al 
Parlamentului elen, Grecia 

Președintele, dl Alfieri, a deschis reuniunea, mulțumind membrilor Grupului de lucru (GL) pentru 
discuțiile fructuoase din cadrul reuniunii anterioare din 25 martie 2022. El a explicat că proiectele de 
propuneri au fost revizuite în strânsă colaborare cu purtătorul de cuvânt, în urma celei de a șasea 
reuniuni a GL, pentru a lua în considerare observațiile cele mai consensuale.  

Președintele a anunțat că procesul-verbal sumar al reuniunii anterioare, din 25 martie, a fost 
considerat aprobat și va fi tradus în toate limbile și încărcat pe platformă.  

2. Intervenția purtătorului de cuvânt 

Purtătorul de cuvânt a salutat, de asemenea, discuțiile fructuoase din cadrul grupului de lucru anterior 
și a subliniat principalele modificări sugerate. Apoi, el a dat cuvântul unui alt cetățean, care a avut 
câteva sugestii cu privire la proiectul de propuneri revizuite: 

- La măsura 3 din prima propunere, atunci când se face referire la „exodul creierelor”, să se 
adauge o trimitere la măsura 1 din a doua propunere, întrucât cea din urmă măsură este 
legată de aceasta.  

- La măsura 5 din prima propunere, care se referă la informarea și educarea cu privire la 
subiecte legate de migrație, se adaugă, de asemenea, o trimitere la „incluziune”. 

- Modificarea titlului obiectivului celei de-a treia propuneri, pentru a reflecta mai bine măsurile.  

Președintele i-a mulțumit purtătorului de cuvânt pentru intervenția sa și a solicitat membrilor să 
reflecteze asupra acestor sugestii.  

3. Prezentarea și discutarea proiectelor de propuneri revizuite în vederea prezentării acestora în 
plen la 8-9 aprilie 2022 

Președintele a prezentat proiectele de propuneri revizuite, detaliind toate ajustările care au fost 
introduse, una câte una.  

În cursul discuțiilor ulterioare, au fost făcute următoarele sugestii: 

- Proiectele de propuneri revizuite au fost salutate în linii mari de membrii grupului de lucru. 

- A existat un sprijin general pentru sugestiile prezentate de un cetățean, după cum s-a subliniat 
mai sus. 
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- Mai mulți membri ai grupului de lucru au solicitat adăugarea unei trimiteri clare la rolul 
autorităților locale și regionale și al organizațiilor societății civile în procesul de integrare.  

- Un membru, sprijinit de alte câteva state membre, a sugerat adăugarea unei mențiuni privind 
traficul de femei și copii în cadrul măsurilor, făcând referire la contextul actual dramatic.   

Propunerea 1: 

- S-a propus eliminarea trimiterii la „crearea unei agenții integrate” de la măsura 2 din prima 
propunere și să se înceapă cu „extinderea competențelor EURES...” pe motiv că aceasta ar 
putea conduce la organisme concurente, deoarece EURES există deja și o evaluare recentă a 
concluzionat că EURES este relevantă. În schimb, s-a sugerat posibilitatea „creării unei entități 
europene” pentru a exprima faptul că ar trebui să ne bazăm pe ceea ce există deja.  Cu privire 
la aceeași măsură, s-a făcut o altă observație, de a adăuga cuvintele „egal” și „tratament” 
(„acces egal și tratament egal pe piața forței de muncă a UE”).  

- A avut loc o discuție cu privire la cuvântul „armonizare” în cadrul măsurii 4 din prima 
propunere, deoarece UE nu are competența de a impune condiții de muncă armonizate, mai 
mulți membri solicitând o reformulare, de exemplu prin „armonizarea standardelor minime 
privind condițiile de muncă” sau „promovarea convergenței ascendente”. Purtătorul de 
cuvânt a subliniat că intenția este de a limita migrația în interiorul UE și exodul creierelor. 

- Un membru a sugerat, de asemenea, adăugarea unei noi măsuri privind utilizarea Sistemului 
de informații Schengen și a bazelor de date naționale pentru a combate exploatarea 
migranților în economia subterană.  

Propunerea 2: 

- A fost propusă adăugarea sintagmei „prin acorduri de parteneriat” la măsura 1 din a doua 
propunere.  

- Un deputat a solicitat ca, în cadrul măsurii 2 din a doua propunere, să se facă o adăugire 
pentru a spori independența Frontex. Cu privire la aceeași măsură, un alt deputat a solicitat 
adăugarea termenului „control”, pentru a completa actuala „protecție a tuturor frontierelor 
externe”. În plus, s-a sugerat reformularea celei de a doua părți a măsurii pentru a clarifica 
„atacurile hibride ale țărilor terțe care instrumentalizează migranții” și „încălcarea drepturilor 
omului”.  

Propunerea 3: 

- În ceea ce privește măsura 1 din cea de-a treia propunere, s-a sugerat reformularea „impunerii 
de măsuri legislative ale UE” în „elaborarea de măsuri la nivelul UE”, pentru a reflecta mai bine 
procesul noilor măsuri legislative.  

- În cadrul măsurii 2 din a treia propunere, un membru a sugerat să se facă referire la ajutorul 
acordat țărilor terțe pe baza cercetării academice.  

Propunerea 4: 

- În ceea ce privește măsura 2 din cea de-a patra propunere, un membru a solicitat să se ia în 
considerare adăugarea în propuneri a „altor forme de solidaritate” pentru un echilibru mai 
bun. Cu privire la acest punct, președintele a afirmat că acesta ar putea constitui un 
compromis echilibrat.  
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- Un membru a comentat cu privire la măsura 3 din propunerea 4, considerând că standardele 
minime pentru primirea solicitanților de azil menționate în Directiva 2013/33/UE ofereau deja 
standarde suficiente.  

- În cadrul măsurii 5 din cea de-a patra propunere, mai mulți membri au sugerat să nu se facă 
referire la consolidarea mandatului Agenției UE pentru Azil, explicând că mandatul a fost 
recent consolidat.  

- La propunerea 4, un membru a sugerat, de asemenea, adăugarea unei noi măsuri privind 
integrarea celorlalte state membre ale UE în spațiul Schengen.  

Propunerea 5: 

- La măsura 1 din cea de-a cincea propunere, s-a sugerat să se pună accentul pe rolul 
autorităților locale și regionale și al organizațiilor societății civile.  

- În ceea ce privește măsura 2 din cea de a cincea propunere, s-a sugerat adăugarea cuvintelor 
„atunci când este posibil, pentru a asigura autonomia”. Cu privire la aceeași măsură, un 
membru a solicitat să se elimine „calificările relevante” și să se adauge „pe baza egalității de 
tratament și a condițiilor de muncă decente”.  

- Un membru a solicitat, de asemenea, o nouă măsură privind dezincriminarea asistenței 
umanitare acordate de ONG-uri. 

4. Închiderea reuniunii de către președinte 

Președintele le-a mulțumit membrilor grupului de lucru, inclusiv în numele dlui Kairidis, pentru 
angajamentul lor în acest proces și pentru contribuțiile lor.   
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Anexă: lista membrilor înscriși la reuniune  

Titlu Prenume Nume Apartenență 
Dl Andy ELLUL Consiliu 
Dl Arnoldas ABRAMAVIČIUS Consiliu 
Dl Alessandro ALFIERI Parlamentele naționale 

Dna Abir AL-SAHLANI Parlamentul European 

Dl Konstantinos ANDREADAKIS  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Marc ANGEL Parlamentul European 
Dl Malik AZMANI Parlamentul European 
Dl Pernando BARRENA ARZA Parlamentul European 
Dl Gunnar BECK Parlamentul European 
Dl Magnus   BERNTSSON Reprezentant local/regional 

Dna Marjolijn  BULK Comitetul Economic și Social European 
Dl Jaroslav  BŽOCH Parlamentele naționale 
Dl Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentele naționale 

Dna Liina CARR Parteneri sociali 

Dna Iness CHAKIR Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Laura Maria CINQUINI  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Angel DZHAMBAZKI Parlamentul European 
Dna Karoline EDTSTADLER Consiliu 

Dna Julia EICHBERGER  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Joseph  ELLIS Parlamentele naționale 
Dl Harris  GEORGIADES Parlamentele naționale 

Dna Maya DOBREVA Consiliu 

Dna Sigge ERIKSSON Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Sunčana GLAVAK Parlamentul European 
Dl Ľudovít  GOGA Parlamentele naționale 

Dna Hafida GUELLATI Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Gabriela HEGENBERG  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Ylva JOHANSSON Comisia Europeană 
Dl Dimitris  KAIRIDIS Parlamentele naționale 
Dl Jeroen LENAERS Parlamentul European 
Dl Cees   LOGGEN Reprezentant local/regional 

Dna Oudekki  LOONE Parlamentele naționale 
Dl Arminas  LYDEKA Parlamentele naționale 

Dna Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Consiliu 
Dna  Augusta  MONTARULI Parlamentele naționale 
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Dna Nathalie  OBERWEIS Parlamentele naționale 
Dl Tamás SZILÁGYI Consiliu 
Dl Philippe OLIVIER Parlamentul European 
Dl Laurentiu  PLOSCEANU  Comitetul Economic și Social European 

Dna Yoomi RENSTROM Comitetul Regiunilor 
Dl Milosh  RISTOVSKI Societatea civilă 

Dna Desislava SIMEONOVA  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Andrzej SKIBA Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Sara SKYTTEDAL Parlamentul European 
Dl Jordi SOLÉ FERRANDO Parlamentul European 

Dna Petra  STEGER Parlamentele naționale 

Dl Tuomas Heikki SUIHKONEN  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Kata TUTTO Comitetul Regiunilor 
Dl Nils USAKOVS Parlamentul European 

Dl Hubregt VERHOEVEN  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Dragan VOLAREVIC  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Krasimir ZLATINOV  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

 


