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SÚHRNNÝ ZÁZNAM PRACOVNEJ SKUPINY PRE MIGRÁCIU 

piatok 21. januára 2022 

 

1. Otvorenie – predseda 

Predseda Dimitrios KAIRIDIS (národné parlamenty, EL) privítal účastníkov 3. schôdze pracovnej 
skupiny, ktorá sa konala v hybridnom formáte. Oznámil, že schôdze pracovných skupín sa budú 
vysielať cez internet a že koncom februára bude možné zorganizovať schôdzu.  

Predseda tiež poznamenal, že neboli doručené žiadne pripomienky k návrhu súhrnného záznamu zo 
schôdze, ktorá sa konala 17. decembra, a preto dospel k záveru, že tento súhrnný záznam schválila 
pracovná skupina a čoskoro bude k dispozícii vo všetkých jazykoch na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme.  

Predseda zdôraznil aktuálny stav európskych občianskych panelov a vysvetlil, že tretie zasadnutie 
panelu 4 bolo preložené na 11. februára z hygienických dôvodov a pre súvisiace opatrenia, a preto 
panel 4 v tejto fáze nemá odporúčania. Pripomenul účastníkom, že odporúčania európskeho 
občianskeho panelu 2 a 3, ako aj odporúčania niekoľkých národných občianskych panelov sú 
k dispozícii na platforme. .  

Pripomenul diskusie, ktoré sa konali na predchádzajúcich zasadnutiach a ktoré sa týkali týchto troch 

tém: legálna migrácia, neregulárna migrácia a azyl. Jeden z členov požiadal, aby sa titulky v prvej 
téme upravili neutrálnejším jazykom (napríklad „kontrolovaná migrácia“ by sa mala nahradiť výrazom 
„regulárna migrácia“ a „rozdelenie záťaže“ by sa malo nahradiť výrazom „spravodlivé rozdelenie“). 

Predseda potom požiadal senátora Alfieriho a poslanca EP Josepha Ellisa, aby poskytli informácie 
o niektorých z týchto tém.  

Senátor Alfieri, budúci predseda, predstavil návrh nového paktu Komisie o migrácii a azyle a 

jednotlivé legislatívne návrhy, pričom zdôraznil potrebu nájsť správnu rovnováhu medzi 
zodpovednosťou a solidaritou. Poslanec Joseph Ellis sa zameral na legálnu migráciu a súčasné a 
budúce demografické potreby EÚ, pričom zdôraznil nedostatok pracovných síl, zatiaľ čo v iných 
regiónoch sa počet obyvateľov zvyšuje, čo v budúcnosti povedie k väčšiemu migračnému tlaku 
smerom do EÚ. Domnieval sa, že v EÚ musí dôjsť k „sebareflexii“, aby sa zistilo, či politiky EÚ fungujú. 

Predseda potom požiadal poslancov Európskeho parlamentu, aby načrtli súčasný stav diskusie o 
týchto otázkach. Niekoľko poslancov uviedlo, že budú koordinovať svoju činnosť interne predtým, 
ako na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny poskytnú informácie o súčasnom stave.  
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2. Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov 4 a z národných panelov a podujatí o 
súčasnom stave ich diskusií týkajúcich sa migrácie 

Predseda predstavil prácu európskych panelových diskusií občanov a zdôraznil, že panel 4 v tejto fáze 

pracoval na usmerneniach, ktoré sú prvým krokom k odporúčaniam. Informoval, že odporúčania 
panelu 4 budú k dispozícii vo februári po schôdzi panelu v Maastrichte (11. – 13. februára).  

Občania z európskych panelových diskusií a národných panelových diskusií predstavili súčasný stav 
svojich diskusií o migrácii: 

- viacerí občania zdôraznili potrebu rešpektovať ľudské práva a ľudskú dôstojnosť, pokiaľ ide 
o migráciu, a vyjadrili názor, že migrácia je pre EÚ potrebná a môže byť pozitívna; 

- zdôraznili, že sú potrebné spoločné pravidlá; 
- občania vyjadrili kritický postoj k situácii v utečeneckých táboroch; 
- niekoľko z nich tiež vyjadrilo svoje obavy týkajúce sa využívania migrantov ako politického 

nástroja;  

- zdôraznili potrebu poskytnúť bezpečné a legálne cesty do EÚ; 

- občania tiež poukázali na význam solidarity medzi členskými štátmi s prihliadnutím na 
kapacity krajín; 

- zdôraznili aj potrebu bojovať proti pašovaniu ľudí, ktorá je spojená s potrebou väčšieho počtu 
legálnych ciest; 

- tiež uviedli, že je dôležité zabezpečiť rýchlejšiu a jednoduchšiu integráciu, aby migranti mohli 
prispievať spoločnosti svojimi zručnosťami; 

- poukázalo sa aj na potrebu zabrániť úniku mozgov v rámci EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám; 
- vyjadrilo sa aj znepokojenie nad prepojením neregulárnej migrácie s konkrétnym nedávnym 

útokom.  

Predseda potom otvoril diskusiu. V nasledujúcej živej diskusii boli vznesené tieto body: 

- Zaznela skepsa voči Novému paktu, ktorý sa považuje za príliš zameraný na návraty, a nie na 
integráciu. Zaznela aj výzva na zblíženie rozdielnych pozícií členských štátov a jednomyseľné 
hlasovanie.  

- Jeden z členov spochybnil rozpor medzi prístupom priaznivým pre migráciu, ktorý sa 
uplatňuje v paneli, a názormi na platforme, kde sa schvaľujú výzvy na boj proti 
prisťahovalectvu z krajín mimo EÚ. Člen vyhlásil, že výber občanov, ktorý uskutočnila 
spoločnosť Kantar, nebol náhodný a že z 27 občanov na prvom plenárnom zasadnutí malo 
niekoľko z nich určité prepojenie na EÚ.  

- Občania toto tvrdenie dôrazne vyvrátili, pričom opísali, že boli vybraní náhodne, a zdôraznili, 
že nemali žiadne predchádzajúce prepojenie s EÚ. Zástupca národných panelových diskusií 
a podujatí vysvetlil, že 27 národných zástupcov občanov, ktorí sa ako jediní zúčastnili na 
prvom plenárnom zasadnutí v júni, bolo vybraných iným spôsobom ako náhodne vybraní 

občania v paneloch a nemožno ich porovnávať.  
- Zdôraznila sa úloha regionálnych a miestnych aktérov, ako aj praktické skúsenosti rôznych 

regiónov, ktoré spolupracujú a vymieňajú si osvedčené postupy.   
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3. Prezentácia predsedu o prebiehajúcich výmenách na mnohojazyčnej digitálnej platforme 

Predsedajúci predstavil zistenia ohľadom platformy. Vyzval všetkých, aby túto platformu ďalej 
propagovali. Diskusia:  

- Jeden člen sa domnieval, že správa platformy je zaujatá, a začína skôr negatívnymi 
príspevkami v súvislosti s migráciou, zároveň sú však rovnako prítomné aj iné hlasy. Ďalší 
podporil kritiku správy, a najmä to, že viaceré najviac podporované návrhy neboli súčasťou 
zhrnutia a že úplný zoznam bol poskytnutý výkonnej rade.  

- Bolo zdôraznené, že migrácia by nemala viesť k úniku mozgov z tretích krajín a nemala by 
brániť ich rozvoju.  

- Zdôraznila sa potreba podporovať prístup k migrácii založený na ľudských právach, ktorý 
vychádza z hodnôt EÚ, a nie z náboženských hodnôt, ako aj potreba chrániť úlohu 
mimovládnych organizácií.  

Pokiaľ ide o nasledujúcu schôdzu pracovnej skupiny, jeden člen panelu občanov zdôraznil, že je 
dôležité, aby pracovná skupina dostala spätnú väzbu k odporúčaniam občanov.  

4. Záverečné slová predsedu 

Predseda uvítal živú diskusiu a vyzval občanov panelu 4, aby predložili konkrétne odporúčania. 
Predseda dospel k záveru, že hoci neexistuje politika bez nezhôd, nakoniec sa musí nájsť konsenzus.  
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Príloha: zoznam členov 

pán Carmelo ABELA Rada 

pán Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 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 

pani Gabriella CÍVICO občianska spoločnosť 

pán Angel DZHAMBAZKI Európsky parlament 

pani Karoline EDTSTADLER Rada 

pani Julia EICHBERGER európske panelové diskusie občanov 

pán Joseph  ELLIS národné parlamenty 

pán Harris  GEORGIADES národné parlamenty 

pán Vasil GEORGIEV Rada 

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 



 
 

5 
 

pán Oszkár  ÖKRÖS Rada 

pán Philippe OLIVIER Európsky parlament 

pán Laurentiu  PLOSCEANU Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Yoomi RENSTRÖM Výbor regiónov 

pani Desislava SIMEONOVA európske panelové diskusie občanov 

pán Andrzej SKIBA 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Sara SKYTTEDAL Európsky parlament 

pán Jordi SOLÉ Európsky parlament 

pani Petra  STEGER národné parlamenty 

pán Tuomas Heikki SUIHKONEN európske panelové diskusie občanov 

pani Kata TUTTO Výbor regiónov 

pán Nils USAKOVS Európsky parlament 

pán Hubregt VERHOEVEN európske panelové diskusie občanov 

pán Dragan VOLAREVIĆ európske panelové diskusie občanov 

pán Krasimir ZLATINOV európske panelové diskusie občanov 
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