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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre migráciu, ktorej predsedá Dimitris Kairidis, národný parlament (Grécko) 

v piatok 22. októbra 2021 od 11.00 do 13.00 h 

1. Úvodné poznámky predsedu 

Toto bola prvá schôdza pracovnej skupiny pre migráciu. Schôdza sa konala v hybridnom formáte. Predseda 
Dimitris Kairidis privítal členov spolu s Alessandrom Alfierim (národný parlament, Taliansko), ktorý sa od 1. 
januára 2022 stane predsedom tejto pracovnej skupiny. 

Predseda vysvetlil, že jeho úlohou bude uľahčovať diskusiu s cieľom zabezpečiť, aby boli vypočuté všetky 
hlasy a všetky zložky, a načrtol svoje očakávania, že pracovná skupina nájde kompromisy medzi často 
odlišnými stanoviskami. 

Predseda zdôraznil, že základom diskusií pracovnej skupiny bude to, čo povedia občania.  

2. Diskusia 

Predseda požiadal občiansku zložku, aby načrtla súčasný stav ich diskusií v paneli 4 (EÚ vo svete/migrácia) v 
súvislosti s migráciou.  

Počas diskusie jeden z občanov z európskych panelových diskusií občanov vysvetlil, ako účastníci panelu 
zmapovali otázky spojené s migráciou, a diskutoval o týchto rôznych otázkach. Vysvetlil, že občania vybrali 
otázky, ktoré považujú za najdôležitejšie, a vyjadril nádej, že tieto otázky budú v centre diskusií pracovnej 
skupiny.  

Počas diskusie členovia pracovnej skupiny vyjadrili rôzne názory, čo viedlo k širokej diskusii.  

Boli vznesené najmä tieto body: 

- skutočnosť, že o migrácii a bezpečnosti sa diskutuje v rôznych pracovných skupinách, niektorí 
vnímali pozitívne, zatiaľ čo iní uviedli, že je potrebné o nich diskutovať spoločne; 

- niekoľko členov spomenulo potrebu zastaviť neregulárnu migráciu a chrániť vonkajšie hranice EÚ; 

- niekoľko účastníkov poukázalo na význam pracovnej migrácie a ochranu migrujúcich pracovníkov; 

- viacerí členovia spomenuli aj potrebu vytvoriť legálnejšie cesty pre migráciu vrátane migrácie 
pracovnej sily;  

- niektorí členovia zdôraznili význam integrácie migrantov; 

- niekoľko účastníkov poukázalo na potrebu revízie spoločnej migračnej a azylovej politiky EÚ a 
ďalšieho posilnenia solidarity medzi členskými štátmi; 

- diskutovalo sa aj o potrebe vnímať migráciu v kontexte následkov zmeny klímy; 

- viacerí účastníci sa zmienili o prepojení medzi migráciou a demografiou; 

- niekoľko účastníkov hovorilo aj o migrácii v geopolitickom kontexte a o tom, ako migráciu 
inštrumentalizujú tretie krajiny; 

- niektorí členovia uviedli, že je potrebné pomôcť krajinám pôvodu, aby sa migrácia riešila v jej 
koreňoch; 
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- zdôraznil sa aj ľudský pohľad na migráciu vrátane dodržiavania ľudských práv; 

- niekoľko členov tiež vyzvalo na potrebu nájsť správnu rovnováhu medzi rôznymi perspektívami s 
cieľom nájsť spôsoby regulácie migrácie. 

 
Viacerí členovia pracovnej skupiny zdôraznili, že pre nich bolo cieľom vypočuť si nápady a úvahy občanov, a 
tešia sa na pokračovanie spoločných diskusií.   

3. Záverečné poznámky predsedu 

Po tejto výmene názorov predseda na záver uviedol, že boli vyjadrené silné názory, a pripomenul hlavný 
účel pracovnej skupiny, ktorým je diskutovať o nápadoch občanov. 

Následne predseda navrhol rozdeliť otázky, ktoré odzneli v diskusii, do troch sekcií: 

1. legálna migrácia (harmonizácia vnútroštátnych politík týkajúcich sa kontrolovanej migrácie a 
integračných politík); 

2. nelegálna migrácia a ochrana hraníc; 
3. azylová politika, ochrana utečencov a rozdelenie zaťaženia medzi členské štáty EÚ. 

Predseda uviedol, že koncom novembra by sa mohla uskutočniť online schôdza pracovnej skupiny pre 
migráciu, ktorá si bude vyžadovať súhlas spolupredsedov výkonnej rady a všetkých zložiek pracovnej 
skupiny v súlade s mandátom.   

Predseda tiež pripomenul, že pred ďalším zasadnutím pracovnej skupiny európske panelové diskusie 
občanov určia spomedzi zástupcov európskych panelových diskusií občanov v rámci pracovnej skupiny 
hovorcu pracovnej skupiny, ktorý bude spolu s predsedom zastupovať pracovnú skupinu v pléne. 
 
 
PRÍLOHA Zoznam členov pracovnej skupiny pre migráciu 
 

 
Predseda: Dimitris Kairidis, národný parlament 

 

pán Carmelo ABELA Rada 

pán Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 

pán Alessandro ALFIERI národné parlamenty 

pani Abir AL-SAHLANI Európsky parlament 

pán Konstantinos ANDREADAKIS  európske panelové diskusie občanov 

pán Marc ANGEL Európsky parlament 

pán Malik AZMANI Európsky parlament 

pán Pernando BARRENA ARZA Európsky parlament 

pán Gunnar BECK Európsky parlament 

pán Magnus   BERNTSSON miestny/regionálny zástupca 

pani Uliana BOGDANSKA Rada 

pani Marjolijn  BULK Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Jaroslav  BŽOCH národné parlamenty 

pán Luís  CAPOULAS SANTOS národné parlamenty 

pani Liina CARR sociálni partneri 

pani Iness CHAKIR národné panelové diskusie občanov/podujatia 

pani Laura Maria CINQUINI  európske panelové diskusie občanov 

pán Angel DZHAMAZKI Európsky parlament 

pani Karoline EDTSTADLER Rada 
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pani Julia EICHBERGER  európske panelové diskusie občanov 

pán Joseph  ELLIS národné parlamenty 

pán Harris  GEORGIADES národné parlamenty 

pani Elsie GISSLEGÅRD národné panelové diskusie občanov/podujatia 

pani Sunčana GLAVAK Európsky parlament 

pán Ľudovít  GOGA národné parlamenty 

pani Hafida GUELLATI európske panelové diskusie občanov 

pani Gabriela HEGENBERG  európske panelové diskusie občanov 

pani Ylva JOHANSSON Európska komisia 

pán Dimitris  KAIRIDIS národné parlamenty 

pán Jeroen LENAERS Európsky parlament 

pán Cees   LOGGEN miestny/regionálny zástupca 

pani Oudekki  LOONE národné parlamenty 

pán Arminas  LYDEKA národné parlamenty 

pani Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 

pani  Augusta  MONTARULI národné parlamenty 

pani Nathalie  OBERWEIS národné parlamenty 

pán Philippe OLIVIER Európsky parlament 

pán Laurentiu  PLOSCEANU  Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Yoomi RENSTROM Výbor regiónov 

pán Milosh  RISTOVSKI občianska spoločnosť 

pani Desislava SIMEONOVA  európske panelové diskusie občanov 

pán Andrzej SKIBA národné panelové diskusie občanov/podujatia 

pani Sara SKYTTEDAL Európsky parlament 

pán Jordi SOLÉ FERRANDO Európsky parlament 

pani Petra  STEGER národné parlamenty 

pán Tuomas Heikki SUIHKONEN  európske panelové diskusie občanov 

pán  Tamas SZILAGYI Rada 

pani Kata TUTTO Výbor regiónov 

pán Nils USAKOVS Európsky parlament 

pán Hubregt VERHOEVEN  európske panelové diskusie občanov 

pán Dragan VOLAREVIC  európske panelové diskusie občanov 

pán Krasimir ZLATINOV  európske panelové diskusie občanov 

 


