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SKRÓCONY PROTOKÓŁ POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. MIGRACJI 

Piątek, 21 stycznia 2022 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący Dimitrios KAIRIDIS (parlamenty narodowe, EL) powitał uczestników 3. posiedzenia 

grupy roboczej odbywającego się w formacie hybrydowym. Zapowiedział transmisję internetową 
posiedzeń grup roboczych oraz możliwość zorganizowania spotkania pod koniec lutego.  

Przewodniczący zauważył również, że nie otrzymano żadnych uwag do projektu skróconego 

protokołu posiedzenia, które odbyło się 17 grudnia, i w związku z tym stwierdził, że ten skrócony 
protokół został zatwierdzony przez grupę roboczą i wkrótce będzie dostępny we wszystkich językach 
na wielojęzycznej platformie cyfrowej.  

Przewodniczący zwrócił uwagę na stan prac europejskich paneli obywatelskich i wyjaśnił, że trzecia 
sesja panelu 4 została przełożona na 11–13 lutego ze względu na sytuację sanitarną i związane z nią 
środki, w związku z czym panel 4 nie posiadał zaleceń na tym etapie. Przypomniał uczestnikom, że na 
platformie dostępne są zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego 2 i 3, a także zalecenia kilku 
krajowych paneli obywatelskich. .  

Przypomniał debaty, które odbyły się na poprzednich posiedzeniach, zorganizowane wokół trzech 

tematów: legalna migracja, migracja nieuregulowana i azyl. Jeden z członków poprosił o 
dostosowanie napisów w ramach pierwszego tematu do bardziej neutralnego języka (na przykład 
„migrację kontrolowaną” ma zastąpić termin „uporządkowana migracja”, a termin „podział 
obciążenia” ma zostać zastąpiony „sprawiedliwym podziałem”). Przewodniczący zwrócił się następnie 
do senatora Alessandra Alfieriego i posła Josepha Ellisa o udzielenie pewnych informacji na niektóre z 
tych tematów.  

Senator Alessandro Alfieri, przyszły przewodniczący, przedstawił prezentację na temat 
proponowanego przez Komisję nowego paktu o migracji i azylu oraz każdego z wniosków 
ustawodawczych, podkreślając potrzebę znalezienia właściwej równowagi między 
odpowiedzialnością a solidarnością. Poseł Joseph Ellis skupił się na legalnej migracji, podkreślając 
obecne i przyszłe potrzeby demograficzne UE oraz zwracając uwagę na niedobór siły roboczej, 
podczas gdy w innych regionach populacja wzrasta, co prowadzi do większej presji migracyjnej w 
przyszłości w kierunku UE. Uznał, że w UE koniecznie należy głęboko zastanowić się nad obecną 
sytuacją, aby ustalić skuteczność polityki. 

Przewodniczący zwrócił się następnie do posłów do Parlamentu Europejskiego o przedstawienie 
stanu zaawansowania dyskusji na te tematy. Kilku posłów wskazało, że przeprowadzą wewnętrzną 
koordynację przed przedstawieniem takiego stanu rzeczy na następnym posiedzeniu grupy roboczej.  
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2. Sprawozdanie obywateli z europejskiego panelu obywatelskiego 4 oraz krajowych paneli i 

wydarzeń na temat stanu dyskusji dotyczących migracji 

Przewodniczący przedstawił prace europejskich paneli obywatelskich i podkreślił, że na tym etapie 
panel 4 pracował nad wytycznymi, które stanowią pierwszy krok w kierunku zaleceń. Poinformował, 
że zalecenia panelu 4 będą dostępne w lutym po jego posiedzeniu w Maastricht (11–13 lutego).  

Obywatele z europejskich paneli obywatelskich i krajowych paneli obywatelskich przedstawili stan 

dyskusji na temat migracji: 

- kilku obywateli podkreśliło potrzebę poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej w 
odniesieniu do migracji oraz uznało, że migracja jest konieczna dla UE i może mieć pozytywny 
charakter; 

- podkreślili oni, że potrzebne są wspólne zasady; 
- obywatele krytycznie odnosili się do sytuacji panującej w obozach dla uchodźców; 
- kilku z nich podzieliło się również swoimi obawami dotyczącymi politycznej instrumentalizacji 

migrantów;  

- podkreślili potrzebę zapewnienia bezpiecznych i legalnych dróg prowadzących do UE; 
- obywatele odnotowali również znaczenie solidarności między państwami członkowskimi z 

uwzględnieniem możliwości poszczególnych krajów; 
- zwrócono również uwagę na potrzebę zwalczania przemytu ludzi, wiążącą się z koniecznością 

stworzenia większej liczby legalnych dróg; 

- obywatele wspomnieli również o znaczeniu zapewnienia szybszej i łatwiejszej integracji, tak 
aby migranci mogli wnosić wkład w społeczeństwo dzięki swoim umiejętnościom; 

- wskazano również na potrzebę zapobiegania drenażowi mózgów w UE i w odniesieniu do 
państw trzecich; 

- wyrażono również obawy dotyczące powiązania migracji nieuregulowanej z konkretnym 
niedawnym atakiem.  

Przewodniczący zainicjował następnie debatę. W ożywionej debacie poruszono następujące kwestie: 

- Wyrażono sceptycyzm wobec nowego paktu, który uważany jest za zbyt skoncentrowany na 
powrotach, a nie na integracji. Poruszono również kwestię wyzwania, jakim jest pogodzenie 
rozbieżnych stanowisk państw członkowskich i jednomyślne głosowanie.  

- Jeden z członków zwrócił uwagę na rozbieżność między podejściem przyjaznym dla migracji 
przyjętym przez panel a opiniami prezentowanymi na platformie, na której popierane są 
głosy przeciwko imigracji spoza UE. Poseł zasugerował, że wybór obywateli przez Kantar nie 
był przypadkowy i że spośród 27 obywateli na pierwszej sesji plenarnej kilku było w pewien 
sposób związanych z UE.  

- Obywatele stanowczo odparli ten zarzut, twierdząc, że zostali wybrani losowo, i podkreślając, 
że nie mieli wcześniej żadnego związku z UE. Przedstawiciel krajowych paneli i wydarzeń 
wyjaśnił, że 27 krajowych przedstawicieli obywateli, którzy jako jedyni uczestniczyli w 
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pierwszej sesji plenarnej w czerwcu, zostało wybranych w inny sposób niż losowo wybrani 
obywatele w panelach i nie można ich porównywać.  

- Podkreślono rolę podmiotów regionalnych i lokalnych, a także praktyczne doświadczenia 
różnych regionów współpracujących ze sobą i wymieniających najlepsze praktyki.  
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3. Prezentacja przewodniczącego na temat wymiany opinii na wielojęzycznej platformie cyfrowej 

Przewodniczący przedstawił ustalenia na temat platformy. Poprosił wszystkich o dalsze promowanie 
platformy. Podczas debaty:  

- Jeden z członków uznał, że sprawozdanie na temat platformy jest stronnicze, gdyż wydaje się 
zaczynać od raczej negatywnych opinii o migracji, natomiast obecne są równie silne inne 
głosy. Inny z członków poparł krytykę sprawozdania, a w szczególności fakt, że wiele 
najbardziej popieranych propozycji nie zostało uwzględnionych w streszczeniu, a pełna lista 
została udostępniona Zarządowi.  

- Podkreślono, że migracja nie powinna prowadzić do drenażu mózgów z państw trzecich i nie 
powinna hamować ich rozwoju.  

- Podkreślono potrzebę wspierania podejścia do migracji opartego na prawach człowieka, w 
oparciu o wartości UE, a nie wartości religijne, a także potrzebę ochrony roli organizacji 
pozarządowych.  

W odniesieniu do następnego posiedzenia grupy roboczej jeden z członków panelu obywatelskiego 
podkreślił znaczenie otrzymywania informacji zwrotnych od grupy roboczej na temat zaleceń 
obywateli.  

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący z zadowoleniem przyjął ożywione dyskusje i wezwał obywateli panelu 4 do 
przedstawienia konkretnych zaleceń. Przewodniczący doszedł do wniosku, że chociaż nie można 
prowadzić polityki bez sporów, ostatecznie należy osiągnąć porozumienie.  
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Załącznik: wykaz członków 

Pan Carmelo ABELA Rada 

Pan Arnoldas ABRAMAVICIUS Rada 

Pan Alessandro ALFIERI Parlamenty narodowe 

Pani Abir AL-SAHLANI Parlament Europejski 

Pan Konstantinos ANDREADAKIS Europejskie panele obywatelskie 

Pan Marc ANGEL Parlament Europejski 

Pan Malik AZMANI Parlament Europejski 

Pan Pernando BARRENA ARZA Parlament Europejski 

Pan Gunnar BECK Parlament Europejski 

Pan Magnus   BERNTSSON Przedstawiciele lokalni/regionalni 

Pani Marjolijn  BULK 
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

Pan Jaroslav  BŽOCH Parlamenty narodowe 

Pan Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamenty narodowe 

Pani Liina CARR Partnerzy społeczni 

Pani Iness CHAKIR 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

Pani Laura Maria CINQUINI Europejskie panele obywatelskie 

Pani Gabriella CÍVICO Społeczeństwo obywatelskie 

Pan Angel DZHAMBAZKI Parlament Europejski 

Pani Karoline EDTSTADLER Rada 

Pani Julia EICHBERGER Europejskie panele obywatelskie 

Pan Joseph  ELLIS Parlamenty narodowe 

Pan Harris  GEORGIADES Parlamenty narodowe 

Pan Vasil GEORGIEV Rada 

Pani Elsie GISSLEGÅRD 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

Pani Sunčana GLAVAK Parlament Europejski 

Pan Ľudovít  GOGA Parlamenty narodowe 

Pani Hafida GUELLATI Europejskie panele obywatelskie 

Pani Gabriela HEGENBERG Europejskie panele obywatelskie 

Pani Ylva JOHANSSON Komisja Europejska 

Pan Dimitris  KAIRIDIS Parlamenty narodowe 

Pan Jeroen LENAERS Parlament Europejski 

Pan Cees   LOGGEN Przedstawiciele lokalni/regionalni 

Pani Oudekki  LOONE Parlamenty narodowe 

Pan Arminas  LYDEKA Parlamenty narodowe 

Pani Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 
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Pani  Augusta  MONTARULI Parlamenty narodowe 

Pani Nathalie  OBERWEIS Parlamenty narodowe 

Pan Oszkár  ÖKRÖS Rada 

Pan Philippe OLIVIER Parlament Europejski 

Pan Laurentiu  
PLOSCEANU 

Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

Pani Yoomi RENSTRÖM Komitet Regionów 

Pani Desislava SIMEONOVA Europejskie panele obywatelskie 

Pan Andrzej SKIBA 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

Pani Sara SKYTTEDAL Parlament Europejski 

Pan Jordi SOLÉ Parlament Europejski 

Pani Petra  STEGER Parlamenty narodowe 

Pan Tuomas Heikki SUIHKONEN Europejskie panele obywatelskie 

Pani Kata TUTTO Komitet Regionów 

Pan Nils USAKOVS Parlament Europejski 

Pan Hubregt VERHOEVEN Europejskie panele obywatelskie 

Pan Dragan VOLAREVIĆ Europejskie panele obywatelskie 

Pan Krasimir ZLATINOV Europejskie panele obywatelskie 
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