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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1. Κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο  

Διαδοχική προεδρία: Alessandro Alfieri, μέλος της Ιταλικής Γερουσίας, Ιταλία· Δημήτρης Καιρίδης, 

βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, Ελλάδα 

Ο πρόεδρος, κ. Alfieri, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Διευκρινίζει ότι έχουν καταρτιστεί 

σχέδια προτάσεων σε καθεμία από τις τρεις ομάδες ((i) νόμιμη μετανάστευση, ii) παράτυπη 

μετανάστευση, iii) άσυλο, ένταξη), και ότι κάθε σχέδιο προτάσεων συνίσταται σε έναν γενικό στόχο 

και σε μια σειρά μέτρων, καθένα από τα οποία παραπέμπει άμεσα στις συστάσεις των πολιτών. 

Διευκρινίζει ότι τα σχέδια προτάσεων καταρτίστηκαν από τους δύο διαδοχικούς προέδρους, τον 

εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο, με την υποστήριξη της κοινής γραμματείας.  

O πρόεδρος επισημαίνει ότι τα σχέδια προτάσεων επιδιώκουν να σεβαστούν το νόημα και το πνεύμα 

των συστάσεων των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών και υπενθυμίζει 

ότι στόχος είναι να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση επί των σχεδίων προτάσεων.   

Ο πρόεδρος ενημερώνει επίσης τα μέλη της ομάδας εργασίας σχετικά με την εθνική ομάδα πολιτών 

της Ιταλίας, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες της, και παρουσιάζει τις τρεις συστάσεις 

σχετικά με θέματα μετανάστευσης.  

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που 

πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2022 θεωρούνται εγκριθέντα, θα μεταφραστούν σε όλες τις 

γλώσσες και θα αναφορτωθούν στην πλατφόρμα. 

2. Παρέμβαση του εκπροσώπου 

Ο εκπρόσωπος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με 

τους διαδοχικούς προέδρους για την επεξεργασία των σχεδίων προτάσεων και εκφράζει την ελπίδα 

να είναι εποικοδομητική συζήτηση στην ομάδα εργασίας.  

3. Παρουσίαση από τον πρώην πρόεδρο των συνεισφορών στην πολύγλωσση ψηφιακή 

πλατφόρμα 

Ο πρώην πρόεδρος, κ. Καιρίδης, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην 

ομάδα εργασίας και αναγνωρίζει τη νέα ώθηση που προέκυψε από τα γεγονότα στην Ουκρανία και 

την προσφυγική κρίση. Εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε 

σε αυτό το πλαίσιο.  

Ο κ. Καιρίδης συνοψίζει τη συμβολή της τελευταίας έκθεσης της πλατφόρμας, σύμφωνα με τις 

υποομάδες της ομάδας εργασίας: 
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- Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, οι συνεισφορές επικεντρώνονται κυρίως στην ανάγκη 

για μια επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με καλύτερη ένταξη, για 

παράδειγμα μέσω πανεπιστημιακών προγραμμάτων, καθώς και με περισσότερη ενημέρωση 

και εκπαίδευση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάγκη να αλλάξει το σχετικό αφήγημα, 

ώστε να δοθεί έμφαση στις θετικές πτυχές της μετανάστευσης. 

- Όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση, οι συνεισφορές ζητούν καλύτερη προστασία των 

χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης, με ενίσχυση της στήριξης για τα συνοριακά 

κράτη της ΕΕ. Οι συνεισφορές εξετάζουν επίσης τρόπους αντιμετώπισης επιθέσεων όπως οι 

υβριδικές επιθέσεις της Λευκορωσίας. Αναφέρεται, επίσης, η ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να βοηθηθούν οι χώρες καταγωγής με περισσότερη 

και καλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια που θα οδηγήσει σε διαφανείς και απτές δράσεις. Στις 

συνεισφορές στην πλατφόρμα γίνεται αναφορά και στην κλιματική μετανάστευση.  

- Όσον αφορά το άσυλο και την ένταξη, οι συνεισφορές απαιτούν μια κοινή μεταναστευτική 

πολιτική με βάση την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του νόμου, καθώς και μια αποτελεσματική πολιτική 

επιστροφής για όσους δεν λαμβάνουν καθεστώς ασύλου.  

4. Παρουσίαση και συζήτηση των σχεδίων προτάσεων, βάσει της ομαδοποίησης που ακολουθεί, 

με σκοπό την παρουσίαση των σχεδίων προτάσεων στην ολομέλεια της 26ης Μαρτίου 2022 

Τα μέλη των ομάδων εργασίας χαιρετίζουν τα σχέδια προτάσεων και διαπιστώνουν ότι ακολουθούν 

πιστά τις συστάσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Σε γενικές γραμμές, εκφράζουν την υποστήριξή τους 

για τα περισσότερα εξ αυτών και προβαίνουν σε σχόλια και παρατηρήσεις για κάθε μέτρο:  

  

Ομάδα I, νόμιμη μετανάστευση — Σχέδιο πρότασης 1 

Μέτρο 1: Δεν διατυπώνονται σχόλια.  

Μέτρο 2: Ζητείται η διατύπωση να είναι πιο συγκεκριμένη, με αναφορά στις εταιρικές σχέσεις 

προσέλκυσης ταλέντων.  

Μέτρο 3: Προτείνεται η βελτίωση της διατύπωσης, για παράδειγμα με αναφορά στα «σχετικά 

προσόντα» και με τη βελτίωση της «λειτουργίας» της «μπλε κάρτας».  Συζητείται, επίσης, η ανάγκη 

να αντιμετωπιστεί η διαρροή εγκεφάλων από τρίτες χώρες.  

Μέτρο 4: Επισημαίνεται η σχέση με το μέτρο 2. Προτείνεται αντί για τη λέξη «έλεγχος» να 

χρησιμοποιηθεί η διατύπωση «αντιστοιχία της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων», ώστε να 

αντικατοπτρίζεται καλύτερα το νόημα. Αναφέρεται, επίσης, η ανάγκη να υπογραμμιστεί περισσότερο 

ο «διαδικτυακός» χαρακτήρας. 

Μέτρο 5: Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με την 

πρόταση να προστεθούν οι λέξεις «σε εθνικό επίπεδο» στην υφιστάμενη διατύπωση «σε διακρατικό 

επίπεδο», να γίνει αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και να εντοπιστεί νέα αναφορά στον 

όρο «εναρμόνιση».   
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Μέτρο 6: Σχολιάζεται η ανάγκη να καταστεί η διατύπωση πιο θετική.  

Μέτρο 7: Προτείνεται η εν λόγω πρόταση να παραμείνει στην τρίτη ομάδα, ώστε να αποτυπώνεται 

καλύτερα το νόημα των συστάσεων των πολιτών.  

Ομάδα ΙΙ, παράτυπη μετανάστευση — Σχέδιο πρότασης 1 

Μέτρο 1: Προτείνεται να μετακινηθεί το μέτρο αυτό προς τα κάτω και να συγχωνευθεί με το μέτρο 

3. Πραγματοποιούνται, επίσης, ορισμένες προτάσεις διατύπωσης, π.χ. προσθήκη της φράσης «για τη 

διασφάλιση της προστασίας όλων των εξωτερικών συνόρων», ώστε να αντικατοπτρίζεται η 

διατύπωση της σύστασης των πολιτών. Υπογραμμίζεται, επίσης, η αναφορά στη λογοδοσία του 

Frontex.  

Μέτρο 2: Προτείνεται να προστεθεί η λέξη «κοινωνική» στην υφιστάμενη διατύπωση «οικονομική 

ανάπτυξη». Ορισμένα μέλη συζητούν επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμη η προσθήκη αναφοράς σε 

«δίκαιες και ισορροπημένες εμπορικές πολιτικές». Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η συζήτηση αυτή 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης ομάδας εργασίας (η ΕΕ στον κόσμο) και ότι η εστίαση θα πρέπει 

να παραμείνει στη μετανάστευση. 

Ομάδα ΙΙ, παράτυπη μετανάστευση — Σχέδιο πρότασης 2 

Μέτρο 1: Αρκετά μέλη προτείνουν να προστεθεί αναφορά στις «ευάλωτες ομάδες». 

Μέτρο 2: Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η «ένταξη» θα πρέπει να αναφέρεται στους νόμιμους 

μετανάστες και πρόσφυγες και η «επιστροφή/επαναπατρισμός» στους παράτυπους μετανάστες. 

Αναφέρεται, επίσης, ο ρόλος των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και της 

κοινωνίας των πολιτών.  

Ομάδα ΙΙΙ, άσυλο και ένταξη — Σχέδιο πρότασης 1 

Αρκετά μέλη σχολιάζουν τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στον τίτλο του γενικού στόχου και 

αναφέρονται την αρνητική χροιά του όρου «επιμερισμός του βάρους».  

Μέτρο 1: Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην τήρηση του εσωτερικού δικαίου, καθώς και στην 

ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Ζητείται να συμπεριληφθεί 

αναφορά στη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· συζητούνται επίσης ο ρόλος του Frontex 

και οι διαδικασίες ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. 

Μέτρο 2: Διατυπώνονται ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με το μέτρο αυτό, υπό το πρίσμα της 

κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2013/33. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχοινάς 

παρεμβαίνει για να αποσαφηνίσει την κατάσταση, δηλώνει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες δεν είναι εναρμονισμένες στα διάφορα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η 

ρύθμιση με κανονισμό, και προτείνει την ακόλουθη διατύπωση: να ενισχυθούν τα ελάχιστα πρότυπα 

για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο που ορίζονται στην οδηγία 2013/33 μέσω ισχυρότερων 

νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υποδοχής και στέγασης. 

Μέτρο 3: Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «αντικατάσταση» από τη λέξη «επανεξέταση» και να 

αλλάξει η διατύπωση «επιμερισμός του βάρους» σε «αλληλεγγύη και δίκαιος επιμερισμός της 
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ευθύνης». Ένα μέλος αναφέρει ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι εθελοντική, καθώς η εμπειρία 

του 2015 κατέδειξε ότι μόνο η εθελοντική αλληλεγγύη μπορεί να λειτουργήσει και ότι η αλληλεγγύη 

μπορεί επίσης να λάβει διάφορες μορφές, όχι μόνο ανακατανομή των μεταναστών· άλλοι τόνισαν 

την ανάγκη να διευκρινιστεί η έννοια της αλληλεγγύης και την ανάγκη ανακατανομής των αιτούντων 

άσυλο μεταξύ των κρατών μελών.  

Μέτρο 4: Εκτός από την υφιστάμενη φράση «ασυνόδευτοι ανήλικοι», προτείνεται να προστεθεί 

αναφορά σε «όλους τους ανηλίκους».  

Μέτρο 5: Προτείνεται να προστεθεί αναφορά στην αύξηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, 

καθώς και των ικανοτήτων διαχείρισης.  

Ομάδα ΙΙΙ, άσυλο και ένταξη — Σχέδιο πρότασης 2 

Λόγω χρονικών περιορισμών, τα μέτρα 1 και 2 συζητούνται από κοινού. 

Μέτρο 1: Αναφέρεται η ανάγκη να προστεθεί επίσης αναφορά στις «δραστηριότητες», πέρα από την 

τωρινή διατύπωση «μαθήματα ένταξης».  

Μέτρο 2: Κρίνεται αναγκαία η προσθήκη του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής «σε ολόκληρη την ΕΕ».  

Εκτός από την προαναφερθείσα παρέμβαση σχετικά με το ειδικό ζήτημα των συνθηκών υποδοχής, ο 

Αντιπρόεδρος Σχοινάς τονίζει επίσης τη σημασία της ενεργοποίησης της οδηγίας για την προσωρινή 

προστασία με μια ιστορική ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων της 3ης Μαρτίου, η οποία παρέχει «αυτόματη, άμεση και άνευ όρων 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, την αγορά εργασίας και τις άδειες διαμονής». Στο παρόν 

δεύτερο στάδιο, οι εργασίες επικεντρώνονται στη δημιουργία, από κοινού με τα κράτη μέλη, και στην 

κινητοποίηση χρηματοδότησης (3,5 δισεκατομμυρίων EUR), ώστε να δημιουργηθούν απτές 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας. Επιπλέον, ο Αντιπρόεδρος υπογραμμίζει τη σημαντική 

συμβολή των μεταναστών στην αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού συστήματος, στην 

τόνωση των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας και της οικονομίας και στην εξεύρεση δεξιοτήτων σε 

τομείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κρατών μελών. Οι νόμιμες οδοί μετανάστευσης μπορεί 

να αποτελέσουν ευκαιρία για την Ευρώπη. Ο Αντιπρόεδρος επιβεβαιώνει την προθυμία της 

Επιτροπής να δώσει θετική συνέχεια στις συστάσεις της Διάσκεψης στον τομέα αυτό. Τονίζει ότι οι 

νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου αποτελούν το μέσο για την επίτευξη του στόχου 

μας, στο πλαίσιο του οποίου «δεν είμαστε πλέον οι πυροσβέστες των μεταναστευτικών κρίσεων, 

αλλά οι αρχιτέκτονες του μέλλοντος ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και 

μετανάστευσης». 

5. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 

Ο πρόεδρος ευχαριστεί τα μέλη της ομάδας εργασίας για τη συμβολή τους και ανακοινώνει ότι οι 

προτάσεις θα αναθεωρηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον συναινετικές παρατηρήσεις, 

ενόψει συζήτησης κατά την επόμενη συνεδρίαση των ομάδων εργασίας.   
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Παράρτημα: κατάλογος των μελών που έχουν εγγραφεί στη συνεδρίαση  

Ο κ. Fabian PSAILA Συμβούλιο 

Ο κ. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Συμβούλιο 

Ο κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  European citizens panels 

Ο κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Magnus   BERNTSSON Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

Η κ. Marjolijn  BULK 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

Ο κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 

Η κ. Iness CHAKIR 
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

Η κ. Laura Maria CINQUINI  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Angel DZHAMBAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κ. Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 

Η κ. Julia EICHBERGER  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Joseph  ELLIS Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Χάρης  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Vasil GEORGIEV Συμβούλιο 

Ο κ. Sigge Eriksson 
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

Η κ. Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Hafida GUELLATI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Gabriela HEGENBERG  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ο κ. Δημήτρης  ΚΑΙΡΙΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Cees   LOGGEN Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

Η κ. Oudekki  LOONE Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 

Η κ.  Augusta  MONTARULI Εθνικά κοινοβούλια 

Η κ. Nathalie  OBERWEIS Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Oszkár  ÖKRÖS  Συμβούλιο 

Ο κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Ο κ. Laurentiu  PLOSCEANU  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

Η κ. Yoomi RENSTROM Επιτροπή των Περιφερειών 

Ο κ. Milosh  RISTOVSKI Κοινωνία των πολιτών 

Η κ. Desislava SIMEONOVA  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Andrzej SKIBA 
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

Η κ. Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Jordi SOLÉ FERRANDO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κ. Petra  STEGER Εθνικά κοινοβούλια 

Ο κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Η κ. Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 

Ο κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο κ. Hubregt VERHOEVEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Dragan VOLAREVIC  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Ο κ. Krasimir ZLATINOV  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

 


