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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. migracji. Przewodniczy jej Dimitris Kairidis, parlament narodowy (Grecja) 

Piątek 22 października 2021 r., godz. 11.00–13.00 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

Było to pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. migracji. Odbyło się w formacie hybrydowym. 
Przewodniczący Dimitris Kairidis powitał członków grupy wraz z Alessandrem Alfierim (parlamenty 
narodowe / Włochy), który zostanie przewodniczącym tej grupy roboczej 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący wyjaśnił, że jego rolą będzie ułatwienie dyskusji w celu zagwarantowania, że wszystkie 
głosy i komponenty zostaną wysłuchane. Zaznaczył również, że oczekuje od grupy roboczej znalezienia 
kompromisów między często rozbieżnymi stanowiskami. 

Podkreślił, że podstawą dyskusji grupy roboczej będzie to, co do powiedzenia mają obywatele.  

2. Dyskusja 

Przewodniczący zwrócił się do przedstawicieli komponentu obywatelskiego o przedstawienie stanu 
zaawansowania dyskusji na forum panelu 4 (UE w świecie / migracja) w odniesieniu do migracji.  

Podczas dyskusji jeden z obywateli z europejskich paneli obywatelskich wyjaśnił, jak uczestnicy tego panelu 
nakreślili kwestie związane z migracją i omówili te różne zagadnienia. Wyjaśnił, że obywatele wybrali to, co 
uważają za najważniejsze, i wyraził nadzieję, że kwestie te znajdą się w centrum debat grupy roboczej.  

Podczas dyskusji członkowie grupy roboczej wyrazili różne opinie, co doprowadziło do szerokiej debaty.  

Poruszono w szczególności następujące kwestie: 

- niektórzy pozytywnie ocenili fakt, że migracja i bezpieczeństwo są omawiane w różnych grupach 
roboczych, podczas gdy inni stwierdzili, że kwestie te należy omówić wspólnie; 

- kilku członków grupy wspomniało, że trzeba powstrzymać nielegalną migrację i chronić granice 
zewnętrzne UE; 

- kilku uczestników wspomniało o znaczeniu migracji pracowników i ochrony pracowników 
migrujących; 

- niektórzy wspomnieli również o konieczności stworzenia liczniejszych legalnych dróg migracji, w 
tym w odniesieniu do migracji zarobkowej;  

- niektórzy członkowie podkreślili znaczenie integracji migrantów; 

- kilku uczestników zaznaczyło, że trzeba dokonać przeglądu wspólnej polityki migracyjnej i azylowej 
UE oraz dalej umacniać solidarność między państwami członkowskimi; 

- omówiono również potrzebę spojrzenia na migrację w kontekście skutków zmiany klimatu; 

- kilku uczestników wspomniało o związku między migracją a demografią; 

- niektórzy uczestnicy poruszyli również kwestię migracji w kontekście geopolitycznym oraz 
instrumentalizowania migracji przez państwa trzecie; 
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- niektórzy członkowie wspomnieli, że należy pomóc krajom pochodzenia, aby zająć się problemami 
leżącymi u podstaw migracji; 

- podkreślono również ludzki aspekt migracji, w tym poszanowanie praw człowieka; 

- kilku członków wezwało również do zapewnienia właściwej równowagi między różnymi 
perspektywami w celu znalezienia sposobów regulowania migracji. 

 
W odniesieniu do samego procesu kilku członków grupy roboczej podkreśliło, że jego celem jest 
wysłuchanie pomysłów i przemyśleń obywateli, i wyraziło nadzieję na wspólne kontynuowanie dyskusji.   

3. Uwagi końcowe przewodniczącego 

Po wymianie poglądów przewodniczący stwierdził, że wyrażono zdecydowane poglądy, i przypomniał, że 
głównym celem grupy roboczej jest omawianie pomysłów obywateli. 

Zaproponował następnie podzielenie kwestii poruszonych w dyskusji na trzy sekcje: 

1. Legalna migracja (harmonizacja polityk krajowych w zakresie kontrolowanej migracji i polityki 
integracyjnej). 

2. Nielegalna migracja i ochrona granic. 
3. Polityka azylowa, ochrona uchodźców i podział obciążeń między państwa członkowskie UE. 

Przewodniczący wspomniał, że pod koniec listopada mogłoby odbyć się posiedzenie online grupy roboczej 
ds. migracji, które wymagałoby zgody współprzewodniczących zarządu i wszystkich komponentów grupy 
roboczej, zgodnie z zasadami funkcjonowania.   

Przypomniał również, że przed kolejnym posiedzeniem grupy roboczej europejskie panele obywatelskie 
wyznaczą spośród przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich w grupie roboczej rzecznika grupy 
roboczej, który będzie reprezentował grupę roboczą wraz z przewodniczącym na posiedzeniu plenarnym. 
 
 
ZAŁĄCZNIK Lista członków grupy roboczej ds. migracji 
 

 
Przewodniczący: Dimitris Kairidis, parlament narodowy 

 

p. Carmelo ABELA Rada 

p. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 

p. Alessandro ALFIERI Parlamenty narodowe 

p. Abir AL-SAHLANI Parlament Europejski 

p. Konstantinos ANDREADAKIS  Europejskie panele obywatelskie 

p. Marc ANGEL Parlament Europejski 

p. Malik AZMANI Parlament Europejski 

p. Pernando BARRENA ARZA Parlament Europejski 

p. Gunnar BECK Parlament Europejski 

p. Magnus   BERNTSSON Przedstawiciel lokalny/regionalny 

p. Uliana BOGDANSKA Rada 

p. Marjolijn  BULK Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Jaroslav  BŽOCH Parlamenty narodowe 

p. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamenty narodowe 

p. Liina CARR Partnerzy społeczni 

p. Iness CHAKIR Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Laura Maria CINQUINI  Europejskie panele obywatelskie 
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p. Angel DZHAMAZKI Parlament Europejski 

p. Karoline EDTSTADLER Rada 

p. Julia EICHBERGER  Europejskie panele obywatelskie 

p. Joseph  ELLIS Parlamenty narodowe 

p. Harris  GEORGIADES Parlamenty narodowe 

p. Elsie GISSLEGÅRD Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Sunčana GLAVAK Parlament Europejski 

p. Ľudovít  GOGA Parlamenty narodowe 

p. Hafida GUELLATI Europejskie panele obywatelskie 

p. Gabriela HEGENBERG  Europejskie panele obywatelskie 

p. Ylva JOHANSSON Komisja Europejska 

p. Dimitris  KAIRIDIS Parlamenty narodowe 

p. Jeroen LENAERS Parlament Europejski 

p. Cees   LOGGEN Przedstawiciel lokalny/regionalny 

p. Oudekki  LOONE Parlamenty narodowe 

p. Arminas  LYDEKA Parlamenty narodowe 

p. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 

p.  Augusta  MONTARULI Parlamenty narodowe 

p. Nathalie  OBERWEIS Parlamenty narodowe 

p. Philippe OLIVIER Parlament Europejski 

p. Laurentiu  PLOSCEANU  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Yoomi RENSTROM Komitet Regionów 

p. Milosh  RISTOVSKI Społeczeństwo obywatelskie 

p. Desislava SIMEONOVA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Andrzej SKIBA Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Sara SKYTTEDAL Parlament Europejski 

p. Jordi SOLÉ FERRANDO Parlament Europejski 

p. Petra  STEGER Parlamenty narodowe 

p. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Europejskie panele obywatelskie 

p.  Tamas SZILAGYI Rada 

p. Kata TUTTO Komitet Regionów 

p. Nils USAKOVS Parlament Europejski 

p. Hubregt VERHOEVEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Dragan VOLAREVIC  Europejskie panele obywatelskie 

p. Krasimir ZLATINOV  Europejskie panele obywatelskie 

 


