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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro migraci, které předsedá pan Dimitris Kairidis, vnitrostátní parlament (Řecko) 

pátek 22. října 2021, 11:00 až 13:00 hod. 

1. Úvodní slovo předsedy 

Tato schůze byla první schůzí pracovní skupiny pro migraci. Schůze se konala v hybridním formátu. 
Předseda Dimitris Kairidis přivítal členy společně s Alessandrem Alfierim (parlamenty členských států/Itálie), 
který bude vykonávat funkci předsedy této pracovní skupiny od 1. ledna 2022. 

Předseda uvedl, že jeho úkolem bude zprostředkovávat diskusi ve snaze zajistit, aby byly vyslyšeny všechny 
hlasy a všechny složky, přičemž vyjádřil naději, že pracovní skupina dokáže nacházet kompromisy mezi často 
odlišnými stanovisky. 

Předseda zdůraznil, že základem pro jednání pracovní skupiny budou připomínky občanů.  

2. Diskuse 

Předseda požádal občanskou složku, aby nastínila, jaký je současný stav diskuse v panelu 4 (EU ve světě / 
migrace) na téma migrace.  

Během diskuse jeden z občanů z evropské panelové diskuse občanů objasnil, jak účastníci panelu mapovali 
otázky spojené s migrací, a hovořil o těchto jednotlivých otázkách. Uvedl, že občané vybrali otázky, které 
považují za nejdůležitější, a vyjádřil naději, že tyto otázky budou tvořit základ rozprav v rámci pracovní 
skupiny.  

V diskusi členové pracovní skupiny vyjádřili různé názory, což vedlo k široké rozpravě.  

Hovořilo se zejména o těchto bodech: 

- skutečnost, že migrace a bezpečnost jsou projednávány v různých pracovních skupinách, vnímali 
někteří kladně, zatímco jiní uvedli, že je třeba, aby byly projednávány společně, 

- několik členů se zmínilo o potřebě zastavit nelegální migraci a chránit vnější hranice EU, 

- několik účastníků poukázalo na význam pracovní migrace a ochrany migrujících pracovníků, 

- několik členů rovněž zmínilo potřebu vytvořit více legálních možností migrace, včetně migrace 
pracovních sil,  

- někteří členové poukázali na význam integrace migrantů, 

- několik účastníků zmínilo potřebu revize společné migrační a azylové politiky EU a dalšího posílení 
solidarity mezi členskými státy, 

- diskutovalo se také o potřebě nahlížet na migraci v kontextu dopadů změny klimatu, 

- několik účastníků zmínilo souvislost mezi migrací a demografií, 

- několik účastníků hovořilo o migraci rovněž v geopolitickém kontextu a o tom, jak je migrace 
využívána třetími zeměmi, 

- někteří členové se zmínili o potřebě pomoci zemím původu, aby bylo možné řešit migraci v jejích 
kořenech, 
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- bylo rovněž poukazováno na lidskou stránku migrace, včetně dodržování lidských práv, 

- řada členů rovněž vyzývala k nalezení správné rovnováhy mezi různými hledisky, aby bylo možné 
najít způsoby regulace migrace. 

 
Několik členů pracovní skupiny na adresu tohoto procesu uvedlo, že jejich záměrem bylo vyslechnout si 
nápady a úvahy občanů a že se těší na pokračování společných diskusí.   

3. Závěrečné poznámky předsedy 

Po výměně názorů předseda konstatoval, že byly vyjádřeny závažné názory, a připomněl hlavní účel 
pracovní skupiny, kterým je diskuse o nápadech občanů. 

Předseda následně navrhl rozdělit otázky vznesené v diskusi do tří částí: 

1. legální migrace (harmonizace vnitrostátních politik v oblasti řízené migrace a integrační politiky); 
2. nelegální migrace a ochrana hranic; 
3. azylová politika, ochrana uprchlíků a sdílení zátěže mezi členskými státy EU. 

Předseda uvedl, že na konci listopadu by se mohla uskutečnit online schůze pracovní skupiny pro migraci, 
k jejímuž konání se v souladu s mandátem vyžaduje souhlas spolupředsedů výkonné rady a všech složek 
pracovní skupiny.   

Předseda rovněž připomněl, že před příští schůzí pracovní skupiny určí evropské panelové diskuse občanů 
ze zástupců evropských panelových diskusí občanů v rámci pracovní skupiny mluvčího pracovní skupiny, 
který bude pracovní skupinu spolu s předsedou zastupovat na plenárním zasedání. 
 
 
PŘÍLOHA. Seznam členů pracovní skupiny pro migraci 
 

 
Předseda: Dimitris Kairidis, vnitrostátní parlament 

 

pan Carmelo ABELA Rada 

pan Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 

pan Alessandro ALFIERI parlamenty členských států 

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 Uliana BOGDANSKA Rada 

paní Marjolijn  BULK Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Jaroslav  BŽOCH parlamenty členských států 

pan Luís  CAPOULAS SANTOS parlamenty členských států 

paní Liina CARR sociální partneři 

paní Iness CHAKIR vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Laura Maria CINQUINI  evropské panelové diskuse občanů 

pan Angel DZHAMAZKI Evropský parlament 

paní Karoline EDTSTADLER Rada 

paní Julia EICHBERGER  evropské panelové diskuse občanů 
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pan Joseph  ELLIS parlamenty členských států 

pan Harris  GEORGIADES parlamenty členských států 

paní Elsie GISSLEGÅRD vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Sunčana GLAVAK Evropský parlament 

pan Ľudovít  GOGA parlamenty členských států 

paní Hafida GUELLATI evropské panelové diskuse občanů 

paní Gabriela HEGENBERG  evropské panelové diskuse občanů 

paní Ylva JOHANSSON Evropská komise 

pan Dimitris  KAIRIDIS parlamenty členských států 

pan Jeroen LENAERS Evropský parlament 

pan Cees   LOGGEN zástupce místních/regionálních orgánů 

paní Oudekki  LOONE parlamenty členských států 

pan Arminas  LYDEKA parlamenty členských států 

paní Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 

paní  Augusta  MONTARULI parlamenty členských států 

paní Nathalie  OBERWEIS parlamenty členských států 

pan Philippe OLIVIER Evropský parlament 

pan Laurentiu  PLOSCEANU  Evropský hospodářský a sociální výbor 

paní Yoomi RENSTROM Výbor regionů 

pan Milosh  RISTOVSKI občanská společnost 

paní Desislava SIMEONOVA  evropské panelové diskuse občanů 

pan Andrzej SKIBA vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Sara SKYTTEDAL Evropský parlament 

pan Jordi SOLÉ FERRANDO Evropský parlament 

paní Petra  STEGER parlamenty členských států 

pan Tuomas Heikki SUIHKONEN  evropské panelové diskuse občanů 

pan  Tamas SZILAGYI Rada 

paní Kata TUTTO Výbor regionů 

pan Nils USAKOVS Evropský parlament 

pan Hubregt VERHOEVEN  evropské panelové diskuse občanů 

pan Dragan VOLAREVIC  evropské panelové diskuse občanů 

pan Krasimir ZLATINOV  evropské panelové diskuse občanů 

 


