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SOUHRNNÝ ZÁPIS ZE SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO MIGRACI 

pátek 21. ledna 2022 

 

1. Úvodní slovo předsedy 

Předseda Dimitrios KAIRIDIS (vnitrostátní parlamenty, EL) přivítal účastníky třetí schůze pracovní 
skupiny, která se konala v hybridním formátu. Oznámil internetový přenos schůzí pracovních skupin 

a možnost uspořádat schůzi na konci února. .  

Předseda rovněž uvedl, že k návrhu souhrnného zápisu ze schůze konané dne 17. prosince nebyly 
obdrženy žádné připomínky, a proto lze konstatovat, že uvedený souhrnný zápis byl pracovní 

skupinou schválen, a že bude brzy k dispozici ve všech jazycích na vícejazyčné digitální platformě.  

Předseda upozornil na aktuální stav evropských panelových diskusí občanů a uvedl, že třetí zasedání 
panelu 4 bylo odloženo na 11.–13. února z důvodu epidemické situace a souvisejících opatření, 
a panel 4 proto v této fázi nevydal žádná doporučení. Připomněl účastníkům, že na platformě jsou 

k dispozici doporučení evropských panelových diskusí občanů 2 a 3 a doporučení několika 
vnitrostátních panelových diskusí občanů. .  

Připomněl rozpravy, které proběhly na předchozích schůzích a které se týkaly tří témat: legální 
migrace, nelegální migrace a azylu. Jeden člen požádal o úpravu titulků v prvním tématu na 

neutrálnější jazyk (např. „řízená migrace“ by měla být nahrazena výrazem „legální migrace“ a „sdílení 

zátěže“ výrazem „spravedlivé sdílení“). Předseda poté požádal senátora Alfieriho a poslance Josepha 

Ellise, aby k těmto tématům poskytli doplňující informace.  

Senátor Alfieri, nadcházející předseda, představil nový pakt o migraci a azylu navržený Komisí a každý 

z legislativních návrhů a zdůraznil, že je třeba nalézt náležitou rovnováhu mezi odpovědností 
a solidaritou. Poslanec Joseph Ellis se věnoval legální migraci a zdůraznil současné a budoucí 

demografické potřeby EU, přičemž upozornil na nedostatek pracovních sil, zatímco v jiných regionech 

počet obyvatel roste, což v budoucnu zvýší migrační tlak na EU. Vyjádřil názor, že EU musí dojít 

k sebereflexi, aby bylo možné určit, zda tyto politiky fungují. 

Předseda poté požádal poslance Evropského parlamentu, aby pohovořili o aktuálním stavu diskuse 

o těchto otázkách. Několik členů uvedlo, že před prezentací aktuálního stavu na příští schůzi pracovní 
skupiny budou své příspěvky interně koordinovat.  
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2. Zpráva evropské panelové diskuse občanů 4 a vnitrostátních panelových diskusí a akcí o stavu 

jejich diskusí na téma migrace 

Předseda představil činnost evropských panelových diskusí občanů a zdůraznil, že panel 4 v této fázi 

pracuje na hlavních směrech, které představují první krok směrem k doporučením. Informoval 
přítomné, že doporučení panelu 4 budou k dispozici v únoru po jeho schůzi v Maastrichtu (11.–13. 

února).  

Občané účastnící se evropských panelových diskusí a vnitrostátních panelových diskusí představili 
aktuální stav svých diskusí o migraci: 

- někteří občané zdůraznili potřebu respektovat v kontextu migrace lidská práva a lidskou 

důstojnost a vyjádřili přesvědčení, že migrace je pro EU nezbytná a může být přínosem; 
- upozornili na to, že jsou zapotřebí společná pravidla; 
- kritizovali situaci v uprchlických táborech; 

- někteří z nich rovněž sdíleli své obavy ohledně politické instrumentalizace migrantů;  
- zdůraznili, že je třeba zajistit bezpečné a legální cesty do EU; 

- rovněž poukázali na význam solidarity mezi členskými státy s přihlédnutím ke kapacitám 
jednotlivých zemí; 

- také byla zdůrazněna nutnost bojovat proti převaděčství lidí spojená s nutností zajistit více 

legálních cest; 

- zmínili rovněž, že je důležité zajistit rychlejší a snazší integraci, aby migranti mohli přispívat 
společnosti svými dovednostmi; 

- dále upozornili na to, že je třeba zabránit odlivu mozků z EU a ze třetích zemí; 
- v neposlední řadě vyjádřili znepokojení nad souvislostí mezi nedávným konkrétním útokem 

a nelegální migrací.  

Předseda poté zahájil diskusi. Diskuse byla živá a zazněly v ní tyto názory: 

- Byl vyjádřen skepticismus vůči novému paktu, který je považován za příliš zaměřený na 
navracení, a nikoli na integraci. Zazněla rovněž výzva ke sblížení rozdílných postojů členských 

států a k jednomyslnému hlasování.  

- Jeden člen se podivoval nad nesouladem mezi vstřícným přístupem k migraci, který zaujal 

panel, a názory vyjádřené na platformě, kde jsou schvalovány výzvy proti imigraci ze zemí 
mimo EU. Uvedl, že výběr občanů, který provedla společnost Kantar, nebyl náhodný a že z 27 

občanů na prvním plenárním zasedání měli někteří určitou vazbu k EU.  

- Občané toto tvrzení důrazně vyvrátili a uvedli, že byli vybráni náhodně, a zdůraznili, že neměli 
žádnou předchozí vazbu na EU. Zástupce vnitrostátních panelových diskusí a akcí vysvětlil, že 
27 zástupců občanů členských států, kteří byli jedinými účastníky prvního červnového 
plenárního zasedání, bylo vybráno jiným způsobem než náhodně vybraní občané 

v panelových diskusích a nelze je srovnávat.  

- Byla zdůrazněna úloha regionálních a místních subjektů, jakož i praktické zkušenosti různých 
regionů, které spolupracují a vyměňují si osvědčené postupy.   
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3. Prezentace předsedy o probíhající výměně názorů na vícejazyčné digitální platformě 

Předseda představil závěry platformy. Vyzval všechny, aby platformu dále propagovali. V diskusi 

zaznělo následující:  

- Jeden člen vyjádřil názor, že zpráva z platformy je předpojatá, neboť zjevně začíná spíše 
negativními příspěvky v souvislosti s migrací, zatímco existují i jiné hlasy. Další rovněž kriticky 
poukázal zejména to, že některé nejpodporovanější návrhy nebyly uvedeny ve shrnutí a že 
úplný seznam byl předán výkonné radě.  

- Bylo zdůrazněno, že migrace by neměla vést k odlivu mozků ze třetích zemí a neměla by 
bránit rozvoji těchto zemí.  

- Byla vyzdvihnuta potřeba podporovat přístup k migraci založený na lidských právech a na 

hodnotách EU, nikoli na náboženských hodnotách, spolu s nutností chránit úlohu nevládních 

organizací.  

Pokud jde o příští schůzi pracovní skupiny, jeden člen panelu zdůraznil, že je důležité, aby pracovní 
skupina poskytla k doporučením občanů zpětnou vazbu.  

4. Závěrečné slovo předsedy 

Předseda ocenil živou diskusi a vyzval občany panelu 4, aby předložili konkrétní doporučení. Závěrem 
uvedl, že ačkoli jsou neshody nedílnou součástí politiky, nakonec musí být dosaženo konsensu.  
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Příloha: seznam členů 

pan Carmelo ABELA Rada 

pan Arnoldas ABRAMAVICIUS Rada 

pan Alessandro ALFIERI vnitrostátní parlamenty 

paní Abir AL-SAHLANI Evropský parlament 

pan Konstantinos ANDREADAKIS evropské panelové diskuse občanů 

pan Marc ANGEL Evropský parlament 

pan Malik AZMANI Evropský parlament 

pan Pernando BARRENA ARZA Evropský parlament 

pan Gunnar BECK Evropský parlament 

pan Magnus   BERNTSSON zástupce místních / regionálních orgánů 

paní Marjolijn  BULK Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Jaroslav  BŽOCH vnitrostátní parlamenty 

pan Luís  CAPOULAS SANTOS vnitrostátní parlamenty 

paní Liina CARR sociální partneři 
paní Iness CHAKIR vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Laura Maria CINQUINI evropské panelové diskuse občanů 

paní Gabriella CÍVICO občanská společnost 
pan Angel DZHAMBAZKI Evropský parlament 

paní Karoline EDTSTADLER Rada 

paní Julia EICHBERGER evropské panelové diskuse občanů 

pan Joseph  ELLIS vnitrostátní parlamenty 

pan Harris  GEORGIADES vnitrostátní parlamenty 

pan Vasil GEORGIEV Rada 

paní Elsie GISSLEGÅRD vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Sunčana GLAVAK Evropský parlament 

pan Ľudovít  GOGA vnitrostátní parlamenty 

paní Hafida GUELLATI evropské panelové diskuse občanů 

paní Gabriela HEGENBERG evropské panelové diskuse občanů 

paní Ylva JOHANSSON Evropská komise 

pan Dimitris  KAIRIDIS vnitrostátní parlamenty 

pan Jeroen LENAERS Evropský parlament 

pan Cees   LOGGEN zástupce místních / regionálních orgánů 

paní Oudekki  LOONE vnitrostátní parlamenty 

pan Arminas  LYDEKA vnitrostátní parlamenty 

paní Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 

paní  Augusta  MONTARULI vnitrostátní parlamenty 

paní Nathalie  OBERWEIS vnitrostátní parlamenty 

pan Oszkár  ÖKRÖS Rada 
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pan Philippe OLIVIER Evropský parlament 

pan Laurentiu  PLOSCEANU Evropský hospodářský a sociální výbor 

paní Yoomi RENSTRÖM Výbor regionů 

paní Desislava SIMEONOVA evropské panelové diskuse občanů 

pan Andrzej SKIBA vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Sara SKYTTEDAL Evropský parlament 

pan Jordi SOLÉ Evropský parlament 

paní Petra  STEGER vnitrostátní parlamenty 

pan Tuomas Heikki SUIHKONEN evropské panelové diskuse občanů 

paní Kata TUTTO Výbor regionů 

pan Nils USAKOVS Evropský parlament 

pan Hubregt VERHOEVEN evropské panelové diskuse občanů 

pan Dragan VOLAREVIĆ evropské panelové diskuse občanů 

pan Krasimir ZLATINOV evropské panelové diskuse občanů 
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