PROCES VERBAL SUMAR AL CELEI DE A CINCEA REUNIUNI A GRUPULUI DE
LUCRU PENTRU MIGRAȚIE
Vineri, 11 martie 2022, 9.00-11.00

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 exprimându-și solidaritatea deplină cu poporul ucrainean
și condamnând categoric războiul împotriva Ucrainei. El a salutat faptul că UE a reacționat și s-a
exprimat la unison, făcând referire, printre altele, la sancțiunile ferme adoptate de Uniune. În special,
a salutat acordul statelor membre cu privire la activarea Directivei privind protecția temporară (DPT),
care oferă standarde minime de protecție și garantează repartizarea sarcinilor. El a remarcat că unele
dintre recomandările adoptate de cetățeni merg în aceeași direcție ca Decizia Consiliului privind
protecția temporară. Unul dintre principalele obiective ale activării DPT este de a reduce presiunea
asupra sistemului de azil și de a permite persoanelor să beneficieze de drepturi armonizate în întreaga
UE: reședință, acces la muncă, locuință, asistență medicală, educație pentru copii. Comisia va
coordona schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește capacitatea lor de primire
și nevoile de sprijin identificate. Agențiile UE pot oferi sprijin suplimentar la cererea statelor membre.
Unele dintre aceste aspecte au fost abordate în recomandările cetățenilor.
Președintele a anunțat că procesul-verbal sumar al reuniunii anterioare, din 1 martie, a fost considerat
aprobat și va fi tradus în toate limbile și încărcat pe platformă.
2. Monitorizarea prezentării de către cetățeni a recomandărilor Grupului de dezbatere al
cetățenilor europeni 4 și ale grupurilor de dezbatere naționale ale cetățenilor cu privire la
migrație
2.1 Migrația legală (a se vedea tabelul din anexă)
2.2 Migrația nereglementară (a se vedea tabelul din anexă)
2.3 Azilul, integrarea (a se vedea tabelul din anexă)
Trei cetățeni din grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și-au prezentat recomandările. Ei
au fost foarte dornici să vadă ce se va întâmpla cu recomandările cetățenilor după 9 mai. În special,
au subliniat că:
-

esența cererii lor este de a avea un concept european comun de migrație, care să respecte
drepturile omului și să fie eficient; o politică în domeniul migrației trebuie să fie transparentă
și bazată pe solidaritate;

-

cetățenii au recomandat o revizuire generală a normelor UE în materie de azil și migrație și
înlocuirea sistemului Dublin;
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-

sunt necesare proceduri comune pentru ca instituțiile naționale și cele ale UE să fie pe aceeași
linie;

-

este necesară monitorizarea, trebuie creat un birou de azil care să sprijine și să asigure
prelucrarea rapidă a procedurilor și, dacă este necesar, să trimită oameni înapoi în țări terțe
sigure;

-

instituțiile trebuie să ia rapid măsuri decisive, iar acest lucru este din ce în ce mai important
având în vedere situația din Ucraina;

-

sunt necesare proceduri comune și mai rapide în ceea ce privește prelucrarea/evaluarea
cererilor de azil;

-

trebuie extinse competențele Agenției UE pentru Azil, pentru a facilita redistribuirea
migranților, în special a solicitanților de azil și a refugiaților, în interiorul UE;

-

trebuie create rapid centre de azil pentru minorii neînsoțiți;

-

UE trebuie să se ocupe de cauzele profunde ale migrației, investind în țările de origine;

-

sunt necesare căi mai bune pentru refugiați și solicitanți de azil;

-

trebuie încurajată migrația legală a lucrătorilor calificați pentru a acoperi cererea de forță de
muncă și trebuie combătută migrația nereglementară ca sursă de sărăcire a statelor membre;

-

trebuie promovat sistem unificat de recunoaștere a calificărilor profesionale și academice;
trebuie înființată o agenție a UE în acest scop, inclusiv pentru integrarea și formarea
profesională, pentru care EURES ar putea constitui baza;

-

este importantă armonizarea condițiilor de muncă în întreaga UE, inclusiv prin consolidarea
rolului sindicatelor la nivel transnațional, în vederea reducerii disparității condițiilor de muncă
între statele membre și, astfel, a reducerii migrației economice interne;

-

trebuie verificați cetățenii în țările de plecare pentru a vedea care sunt potriviți pentru locuri
de muncă în UE, pe baza unor criterii publice, care ar putea fi implementate de o agenție
europeană;

-

este necesară informarea și educarea cetățenilor cu privire la migrație prin programe
educaționale pentru copii, campanii media și stimulente pentru activitățile ONG-urilor.

Reprezentantul grupului cetățenilor francezi a prezintat, de asemenea, recomandări legate de
migrație, subliniind, în primul rând, că recomandările lor se suprapun cu recomandările grupurilor de
dezbatere ale cetățenilor europeni, prezentând multe asemănări. El a evidențiat în special
următoarele:
-

crearea unui birou special pentru politica în domeniul migrației, pentru a asigura respectarea
drepturilor fundamentale ale migranților, integrarea prin educație și respectarea valorilor
europene;

-

înființarea unui birou care să asigure cooperarea și ajutorul pentru dezvoltare, care să
gestioneze fluxurile încă de la început, precum și politicile de dezvoltare ale UE, astfel încât
migranții să prefere să rămână acasă și să fie astfel stopate fluxurile migratorii;
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-

necesitatea de a implica toate statele membre în mod egal, indiferent dacă sunt sau nu țări de
frontieră;

-

crearea unei Carte europene pentru o Europă unificată și umană, aprobată de toate statele și
validată de cetățeni.

3. Discuțiile
Președintele a structurat discuția în funcție de cele trei teme generale.
3.1 Migrația legală
Membrii grupului de lucru au salutat, în general, recomandările cetățenilor privind migrația legală. Au
fost făcute următoarele observații:
-

pe lângă crearea unor căi legale sigure, este important să se ofere o primire demnă;

-

recomandarea 7 a fost salutată de mai mulți membri ai grupului de lucru; un membru a
reacționat, de asemenea, la recomandarea 7, afirmând că nu este necesară doar forță de
muncă înalt calificată;

-

și recomandarea 9 a fost prezentată ca o recomandare importantă de către mai mulți membri;

-

un membru a subliniat, de asemenea, că războiul din Ucraina și fluxul de refugiați au schimbat
sistemul de migrație a forței de muncă, întrucât refugiaților care provin din Ucraina li se acordă
acces la piața forței de muncă;

-

importanța contribuției la forța de muncă ca mijloc de integrare rapidă în societatea UE a fost
subliniată și de câțiva membri;

-

a fost menționată, de asemenea, necesitatea de a combate migrația internă în UE, prin
creșterea standardelor în țările mai puțin atractive, precum și de a combate efectul de „exod
al creierelor” în UE;

-

un membru a reacționat la recomandarea 30, fiind însă de acord cu obiectivul general,
întrebând dacă migrația temporară a forței de muncă a fost luată în considerare de către
cetățeni.

3.2 Migrația nereglementară
În cursul acestei discuții, mulți membri au stabilit legături între recomandările privind migrația
neregulamentară, azilul și integrarea.
-

Mai mulți membri au salutat recomandarea 10 și accentul pus pe drepturile omului. Un
membru a menționat că recomandarea 10 ar trebui să se refere mai degrabă la „un standard
minim ridicat” al centrelor de recepție și primire, și nu la „egal”.

-

Mai mulți membri au cerut reformularea termenului de „migrație ilegală” în „migrație
nereglementară”;
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-

unii membri au solicitat să se facă distincția între migrația legală și cea neregulamentară și să
fie manifestată o solidaritate deschisă față de adevărații solicitanți de azil care vin din Ucraina,
precum și să se pună capăt migrației nereglementare;

-

unii și-au evidențiat opoziția față de instrumentalizarea migrației;

-

unii membri s-au declarat ezitanți în privința recomandării 8 privind acordarea mai multor
competențe Frontex, afirmând în același timp că acest lucru ar putea fi realizat cu condiția
unei mai mari transparențe și a garantării acesteia;
mai mulți alți membri au salutat recomandarea 8 și au insistat asupra necesității de a proteja
frontierele externe ale UE și asupra necesității ca Frontex să își îndeplinească mandatul actual.
În acest context, un membru a solicitat, de asemenea, mai mult sprijin financiar și tehnic din
partea UE pentru a proteja frontiera externă, iar un membru a făcut referire la
instrumentalizarea migranților de către țări terțe. Necesitatea unei protecții puternice a
frontierelor externe și a unei verificări prealabile a solicitanților de azil a fost, de asemenea,
menționată în acest context, alături de un sprijin financiar și tehnic mai mare pentru statele
membre cu frontiere externe;

-

-

Unii au afirmat că trebuie găsită o formulă pentru protecția frontierelor și pentru solidaritate;
solidaritatea poate fi concretizată în diferite moduri, nu numai prin transfer, ci și prin resurse
materiale, umane, administrative sau financiare;

-

în ceea ce privește mandatele agențiilor UE, un membru a menționat că acestea trebuie să-și
îndeplinească mandatele în vigoare pentru operațiunile pe teren; situația cu UA a arătat că
statele membre au fost în măsură să gestioneze singure fluxul ridicat de migranți, fără sprijinul
agențiilor;

-

a fost amintită și necesitatea unei politici eficiente de returnare pentru persoanele cărora nu
li se acordă azil;

-

mai mulți membri au salutat recomandarea 27 privind parteneriatele cu țările de origine
pentru tratarea cauzelor profunde ale migrației; cooperarea cu țările terțe este importantă
pentru găsirea unei soluții politice și pentru abordarea cauzelor profunde;

-

faptul că unii migranți au fost la originea unui atac terorist a fost menționat într-o singură
intervenție, iar altele au evidențiat necesitatea de a evita incriminarea migranților; găsirea
unei modalități de returnare, combaterea migrației ilegale, a contrabandei cu migranți, a
criminalității organizate grave;

-

menținerea securității și reformarea normelor în materie de azil nu pot fi în detrimentul
valorilor UE de solidaritate, legalitate și asistență.

3.3 Azil, integrare
-

Refugiații ar trebui să-și poată utiliza competențele, iar cea mai bună modalitate de a-i
integra este prin locuri de muncă;

-

mai mulți membri au reiterat recomandarea 33 privind înlocuirea sistemului Dublin;
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-

în ceea ce privește recomandarea 33, un membru a subliniat că la stabilirea cotelor ar
trebui să se țină seama de numărul de refugiați primiți deja de un stat membru, precum și
de capacitatea sa; de asemenea, necesitatea unor centre de primire demne;

-

în ceea ce privește recomandarea 35, mai mulți membri au subliniat faptul că statele de
frontieră ale UE trebuie să beneficieze de solidaritate din partea celorlalte state membre
și au făcut referire la faptul că solidaritatea poate fi aplicată sub diferite forme, de exemplu
prin sprijin financiar;

-

a fost subliniată necesitatea implicării nivelurilor local și regional pentru a asigura
integrarea migranților.

Spre sfârșitul discuției pe tema migrației, un membru a pus sub semnul întrebării integritatea
procesului de selecție a cetățenilor, ceea ce a generat reacții puternice din partea componentei
cetățenești. În special, o cetățeană a dorit să clarifice faptul că membrul i-a interpretat greșit cuvintele.
4. Concluzii formulate de fostul președinte
Fostul președinte a salutat progresele realizate în cadrul grupului de lucru și și-a declarat optimismul
în ceea ce privește rezultatul de fond al procedurii. El a condamnat invadarea Ucrainei. În general, el
a declarat că acest lucru ar putea oferi un impuls pentru ca Europa să se unească mai mult și să devină
mai puternică. De asemenea, a reamintit că, în 2015, unele țări s-au opus foarte mult fluxurilor de
refugiați, iar acum aceleași țări se află în prima linie, confruntându-se cu criza actuală și dând dovadă
de mai multă generozitate, lucru pe care l-a salutat. El a afirmat că aceasta este o evoluție pozitivă,
care permite să se înțeleagă că problemele comune necesită soluții comune.
A concluzionat discuțiile astfel:
-

Despre migrația legală: a subliniat necesitatea unor căi legale cu diferite forme de sprijin,
informare și sensibilizare.

-

Despre migrația nereglementară: drepturile omului nu sunt negociabile, sunt indisociabile
de acest subiect, și trebuie abordate sarcina excesivă asupra statelor de frontieră ale UE,
sprijinul, solidaritatea și ajutorul pentru țările de origine.
Despre azil și integrare: este esențial ca politicile naționale să fie integrate și consolidate întrun sistem comun al UE.

-

În ceea ce privește acuzațiile unui membru cu privire la integritatea selecției cetățenilor, fostul
președinte a afirmat că acestea ar trebui prezentate în plen, iar coorganizatorii ar trebui să răspundă
în modul cel mai cuprinzător și transparent, astfel încât să nu existe nicio îndoială cu privire la
reprezentativitatea cetățenilor și la recomandările și propunerile lor.
5. Închiderea reuniunii de către președinte
Președintele le-a mulțumit membrilor grupului de lucru pentru contribuțiile lor și a declarat că
așteaptă cu interes următoarele etape.
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Anexa I: Grupe de recomandări
Grupe

Recomandări

Migrația legală

Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: 6, 7, 9, 28, 30
Grupul de dezbatere al cetățenilor lituanieni (LT): 9

Imigrația
Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: 8, 10, 27, 35
nereglementară
Grupul de dezbatere al cetățenilor francezi (FR): Modificarea 2
Grupul de dezbatere al cetățenilor lituanieni (LT): 10
Grupul de dezbatere al cetățenilor neerlandezi (NL): 3 (în secțiunea
privind migrația)
Azil, integrare

Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: 29, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 40
Grupul de dezbatere al cetățenilor francezi (FR): Modificarea 13
Grupul de dezbatere al cetățenilor lituanieni (LT): 2, 3, 8
Grupul de dezbatere al cetățenilor neerlandezi (NL): 1 și 2 (în secțiunea
privind migrația)
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Anexa II: lista membrilor înscriși la reuniune
Dl
Dl
Dl
Dna

Carmelo
Arnoldas
Alessandro
Abir

ABELA
ABRAMAVICIUS
ALFIERI
AL-SAHLANI

Dl

Konstantinos

Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dna
Dl
Dl
Dna

Marc
Malik
Pernando
Gunnar
Magnus
Marjolijn
Jaroslav
Luís
Liina

ANDREADAKIS
ANGEL
AZMANI
BARRENA ARZA
BECK
BERNTSSON
BULK
BŽOCH
CAPOULAS SANTOS
CARR

Dna

Iness

CHAKIR

Dna

Laura Maria

Dna
Dl
Dna

Gabriella
Angel
Karoline

Dna

Julia

Dl
Dl
Dl

Joseph
Harris
Vasil

EICHBERGER
ELLIS
GEORGIADES
GEORGIEV

Dna

Elsie

GISSLEGÅRD

Dna
Dl

Sunčana
Ľudovít

GLAVAK
GOGA

Dna

Hafida

GUELLATI

Dna

Gabriela

Dna
Dl
Dl
Dl
Dna
Dl
Dna
Dna

Ylva
Dimitris
Jeroen
Cees
Oudekki
Arminas
Aurora
Augusta

CINQUINI
CÍVICO
DZHAMBAZKI
EDTSTADLER

HEGENBERG
JOHANSSON
KAIRIDIS
LENAERS
LOGGEN
LOONE
LYDEKA
MEJÍA ERRASQUÍN
MONTARULI

Consiliu
Consiliu
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Reprezentant local/regional
Comitetul Economic și Social European
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Parteneri sociali
Grupurile
de
dezbatere
ale
cetățenilor/evenimente la nivel național
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Societatea civilă
Parlamentul European
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Consiliu
Grupurile
de
dezbatere
ale
cetățenilor/evenimente la nivel național
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Comisia Europeană
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Reprezentant local/regional
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Consiliu
Parlamentele naționale
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Dna
Dl
Dl
Dl
Dna

Nathalie
Oszkár
Philippe
Laurentiu
Yoomi

OBERWEIS
ÖKRÖS
OLIVIER
PLOSCEANU
RENSTRÖM

Dna

Desislava

Dl

Andrzej

SKIBA

Dna
Dl
Dna

Sara
Jordi
Petra

SKYTTEDAL
SOLÉ
STEGER

Dl

Tuomas Heikki

Dna
Dl

Kata
Nils

Dl

Hubregt

Dl

Dragan

Dl

Krasimir

SIMEONOVA

SUIHKONEN
TUTTO
USAKOVS
VERHOEVEN
VOLAREVIĆ
ZLATINOV

Parlamentele naționale
Consiliu
Parlamentul European
Comitetul Economic și Social European
Comitetul Regiunilor
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Grupurile
de
dezbatere
ale
cetățenilor/evenimente la nivel național
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Comitetul Regiunilor
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni
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