PROCES-VERBAL SUMAR AL GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND MIGRAȚIA
Vineri 17 decembrie 2021

1- Deschiderea ședinței de către președinte
Președintele, dl Dimitrios KAIRIDIS (parlamentele naționale, EL), a început prin a reaminti membrilor
GL că contribuția cetățenilor este esențială pentru activitatea conferinței și că va depune toate
eforturile pentru a se asigura că opiniile și observațiile cetățenilor sunt pe deplin ascultate.
El a reamintit situația actuală a Grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, axându-se pe Grupul
nr. 4, și a subliniat, de asemenea, că recomandările din partea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor
la nivel național vor fi, de asemenea, dezbătute în plen și că unele recomandări sunt legate de
domeniul migrației.
El a mulțumit, de asemenea, celor care i-au trimis contribuții scrise, a subliniat că respectivele
contribuții nu pot fi transmise în scris restului GL și i-a invitat pe autori să își explice oral pozițiile în
cadrul GL, precum și să își încarce contribuțiile pe platformă.
2- Raportul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 4 privind stadiul dezbaterilor lor
După aceea, el a dat cuvântul tuturor cetățenilor din Grupul de lucru pentru a se prezenta (toți au
spus câteva cuvinte) și pentru a explica rezultatele celei de a doua sesiuni a grupului lor.
În ceea ce privește orientările celei de a doua sesiuni, doi cetățeni din Grupul nr. 4 au explicat procesul
și direcția principală adoptată de grup în noiembrie 2021, menționând, de asemenea, că, în esență,
orientările lor ar putea fi împărțite în categorii corespunzând celor trei teme principale prezentate de
președinte la prima sesiune (și anume migrația legală, migrația neregulamentară și politica în materie
de azil), deși au remarcat că unele aspecte sunt transversale și ar putea fi incluse într-o a patra
categorie tematică, „altele”. Au menționat în special următoarele:
- în grup, niciun cetățean nu a menționat închiderea frontierelor;
- reformarea sistemului Dublin a fost menționată frecvent în grup;
- Europa ar trebui să aibă o politică comună eficientă în domeniul migrației;
- Europa ar trebui să promoveze solidaritatea între statele membre și, eventual, procesul
decizional de schimbare, astfel încât statele membre să colaboreze și să realizeze o distribuție
echitabilă a migranților;
- Europa ar trebui să acorde același sprijin țărilor de origine și de tranzit;
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- Europa ar trebui să aibă o abordare proactivă a migrației. Europa ar trebui să se ocupe de
diferitele cauze, sărăcia climatică etc. și să colaboreze cu țările de origine;
- Europa ar trebui să consolideze rolul Frontex;
- cetățenii au sugerat crearea unei noi agenții europene care să coordoneze politicile naționale
ale statelor membre;
- UE ar trebui să introducă modalități legale de a migra, cum ar fi studiile și munca, deoarece UE
are nevoie de anumite competențe;
- o abordare europeană comună în materie de azil;
- să se comunice migranților la ce se pot aștepta în UE;
- combaterea migrației neregulamentare prin deschiderea mai multor căi legale, comunicarea
dintre statele membre și țările de origine cu privire la căile legale de migrație.
Un membru al grupului de lucru și-a exprimat regretul privind faptul că reuniunile nu au putut avea
loc în noiembrie. Președintele a clarificat că, din motive logistice, este dificil să se convoace reuniuni
oficiale ale GL, care necesită interpretare, dar a indicat că a avut o reuniune informală cu dl Alfieri,
următorul președinte, și cetățenii care vorbesc limba engleză, pentru a discuta despre metodele de
lucru, care a fost foarte productivă. El a menționat, de asemenea, că va vedea ce se poate face pentru
a organiza mai multe reuniuni.
Președintele a adresat apoi cetățenilor două întrebări:
- dacă consideră că subiectul migrației este polarizat;
- dacă consideră că cele trei categorii pe care le-a sugerat pot fi folosite pentru a organiza
activitatea grupului de lucru sau dacă cetățenii consideră că este necesară o altă categorie.
Membrii Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni au fost în general de acord că, în discuțiile
grupului, opiniile nu au fost atât de polarizate cum se preconizase, iar discuțiile au fost foarte
constructive. Un cetățean a subliniat însă că acest lucru s-ar putea datora faptului că majoritatea
cetățenilor care doresc să participe la conferință au opinii pozitive cu privire la UE și la migrație.

3- Dezbatere privind cel de-al treilea raport intermediar al platformei digitale multilingve
Președintele l-a invitat pe dl Alfieri, care va prezida grupul de lucru anul viitor, să prezinte un
rezumat al capitolului din raportul privind migrația. Dl Alfieri a prezentat un rezumat cuprinzător al
diferitelor puncte de vedere exprimate.
Dl Alfieri a solicitat apoi celor doi membri ai grupului de lucru, care s-au oferit la prima reuniune a
grupului de lucru să fie responsabili de principalele subiecte legate de migrația legală și migrația
neregulamentară, să își prezinte opiniile.
Ei au subscris la opiniile exprimate de cetățeni, și-au exprimat dorința de a asculta și a citi sugestiile
cetățenilor din Grupul nr. 4 și și-au exprimat aprecierea față de activitatea lor.
Reacțiile membrilor nu au indicat în mod consecvent o singură direcție. Unii membri au subliniat
legătura puternică cu securitatea și combaterea criminalității („migrația în masă în perioade de
război”) și au făcut un apel la finanțarea de către bugetul Uniunii a barierelor fizice pentru a „nu
permite intrarea infractorilor”, pe de o parte, și, pe de altă parte, alți membri au solicitat finanțare de
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la bugetul UE pentru condiții mai bune de primire, reîntregirea familiei, educație, oportunități
echitabile de acces la formare, consolidarea competențelor care să conducă la o mai bună integrare
pe piața muncii în întreaga UE. Au existat, de asemenea, apeluri pentru o mai mare disponibilitate de
a investi într-un cadru european de relocare, având în vedere situația din Afganistan. Mulți membri au
solicitat abordarea urgentă a situațiilor în care migranții au fost folosiți în scopuri politice
(„instrumentalizare”) și o reformă a normelor Schengen pentru o mai bună urmărire a deplasărilor
migranților. Unii au solicitat, de asemenea, revizuirea normelor Dublin pentru a se asigura că migranții
nu sunt „forțați să rămână” într-un singur loc, ci se pot deplasa în întreaga Europă (deplasări
secundare). Alții au subliniat că toate punctele de vedere ar trebui să fie ascultate, inclusiv cele care
„lucrează tăcut, departe de politică” și că eforturile ar trebui să se concentreze pe protejarea
frontierelor externe de fluxurile de migrație.
Un membru a remarcat că contribuțiile din partea fiecărui stat membru, disponibile pe platformă,
sunt foarte utile și a remarcat că migrația este adesea pe ultimul sau penultimul loc dintre subiectele
discutate pe platformă.

4- Închiderea ședinței de către prezidiu
Președintele a menționat că cea de-a treia sesiune a Grupului nr. 4 va fi probabil amânată până în
februarie din cauza contextului sanitar actual și că copreședinții, împreună cu președinția franceză,
vor găsi modalități de a menține dinamica și este posibil să anunțe prelungirea duratei conferinței,
menționând că, cu siguranță, vor fi disponibile mai multe informații la începutul anului.
El a încheiat mulțumindu-le tuturor pentru participare și a reamintit că membrii grupului de lucru au
adresa sa de e-mail în cazul în care doresc să îl contacteze.
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