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SOUHRNNÝ ZÁPIS SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO MIGRACI 

Pátek 17. prosince 2021 

 

1-      Úvodní slovo předsedy 

Předseda pan Dimitrios KAIRDIS (parlamenty členských států, Řecko) na úvod členům pracovní 

skupiny připomněl, že příspěvek občanů k práci Konference je zásadní a že vyvine maximální úsilí 

o to, aby byly názory a připomínky občanů vyslyšeny. 

Připomněl současný stav Evropské panelové diskuse občanů a zaměřil se na panelovou diskusi č. 4. 

Rovněž zdůraznil, že o doporučeních vnitrostátních panelových diskusí občanů se bude také 

diskutovat na plenárním zasedání a že některá doporučení se týkala oblasti migrace. 

Poděkoval také těm, kdo mu zaslali písemné příspěvky, a zdůraznil, že tyto příspěvky nemohly být 

v písemné podobě sdíleny se zbytkem pracovní skupiny, a vyzval autory, aby v rámci pracovní 

skupiny své postoje ústně vysvětlili a nahráli své příspěvky na platformu. 

 2-      Zpráva Evropské panelové diskuse občanů č. 4 o stavu jejich diskusí 

Následně dal prostor všem občanům z Evropské panelové diskuse občanů, aby se představili 

(všichni se ujali slova a krátce promluvili) a objasnili výsledky druhého zasedání své panelové 

diskuse.  

Pokud jde o linie směřování druhého zasedání panelové diskuse, dva občané z panelu č. 4 vysvětlili 

postup a hlavní směřování, které panel v listopadu 2021 přijal, a rovněž zmínili, že jejich směřování 

lze v zásadě rozdělit na tři hlavní témata, která předseda nastínil během první schůze (tj. legální 

migrace, nelegální migrace a azylová politika), ačkoliv konstatovali, že některé otázky jsou průřezové 

a mohly by být začleněny do čtvrtého tématu „ostatní“. Zejména uvedli následující: 

-          během panelové diskuse nikdo z občanů nezmínil uzavření hranic; 

-          během panelové diskuse byl často zmiňován dublinský systém; 

-          Evropa by měla mít společnou účinnou migrační politiku; 

-          Evropa by měla podporovat solidaritu mezi členskými státy a možná změnit proces 

rozhodování, aby členské státy spolupracovaly a aplikovaly spravedlivé rozdělování 

migrantů; 

-          Evropa by měla poskytovat stejnou podporu zemím původu a tranzitu; 

-          Evropa by měla zaujmout proaktivní přístup k migraci. Evropa by měla pracovat na různých 

příčinách, jako je klimatická chudoba atd., a spolupracovat se zeměmi původu;   
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-          Evropa by měla posílit úlohu agentury Frontex; 

-          občané navrhli novou evropskou agenturu pro koordinaci vnitrostátních politik členských 

států; 

-          EU by měla zavést legální způsoby migrace, jako je studium a práce, neboť EU potřebuje 

určité dovednosti; 

-          společný evropský přístup k azylu; 

-          informovat migranty o tom, co mají v EU očekávat; 

-          boj proti nezákonné migraci otevřením většího počtu legálních cest, komunikace mezi 

členskými státy a zeměmi původu o legálních možnostech migrace. 

Jeden z členů pracovní skupiny vyjádřil politování nad tím, že se schůze nemohly konat v listopadu. 

Předseda vysvětlil, že z logistických důvodů bylo náročné svolat formální schůze pracovní skupiny, 

které vyžadují tlumočení, ale uvedl, že se konala neformální a velmi produktivní schůze mezi ním, 

nastupujícím předsedou panem Alfierim a občany, kteří mluví anglicky, za účelem výměny názorů na 

pracovní postupy. Rovněž uvedl, že uvidí, co se dá dělat, aby mohlo proběhnout více schůzí. 

 Předseda následně občanům položil dvě otázky: 

-          zda si myslí, že je téma migrace polarizované; 

-          zda si myslí, že tři kategorie, které navrhl, by se daly využít k organizaci práce pracovní 

skupiny, nebo zda se občané domnívají, že by byla zapotřebí ještě další kategorie. 

Občané z Evropské panelové diskuse v zásadě souhlasili, že v rámci panelových diskusí nebyly názory 

tak polarizované, jak se očekávalo, a že diskuse byly velmi konstruktivní. Jeden z občanů nicméně 

poukázal na skutečnost, že to může být kvůli tomu, že většina občanů ochotných podílet se na 

Konferenci o EU a migraci smýšlí pozitivně. 

  

3-      Diskuse o třetí průběžné zprávě vícejazyčné digitální platformy 

Předseda požádal pana Alfieriho, který bude přebírat předsednictví pracovní skupiny v příštím roce, 

aby poskytl shrnutí o kapitole zprávy o migraci. Pan Alfieri poskytl komplexní přehled různých 

názorů, které byly vyjádřeny. 

 Pan Alfieri poté požádal dva členy pracovní skupiny, kteří se během prvního zasedání pracovní 

skupiny dobrovolně přihlásili k tématům legální a nelegální migrace, aby poskytli své názory. 

Připojili se k názorům občanů, vyjádřili svou ochotu vyslechnout a přečíst si návrhy občanů panelu č. 

4 a ocenili jejich práci.  

Reakce členů se neubíraly výhradně jedním směrem. Někteří členové poukazovali na silnou 

souvislost s bezpečností a bojem proti trestné činnosti („masová migrace v době války“) spolu 

s výzvou, aby se z rozpočtu Unie financovaly fyzické bariéry, které „udrží zločince venku“, na druhé 

straně jiní volali po tom, aby byly z rozpočtu EU financovány lepší podmínky přijímání, slučování 

rodin, vzdělávání, spravedlivé možnosti přístupu k odborné přípravě, budování dovedností vedoucích 

k lepší integraci na trhu práce v celé EU. Zazněly také výzvy k větší připravenosti investovat do 

evropského rámce pro znovuusídlování s ohledem na situaci v Afghánistánu. Mnoho členů 

požadovalo naléhavé řešení situací, v nichž jsou migranti využívání k politickým účelům (účelové 
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využívání), a reformu schengenských pravidel v zájmu intenzivního a lepšího trasování pohybu 

migrantů. Někteří rovněž požadovali přezkum dublinských pravidel s cílem zajistit, aby migranti 

nebyli „nuceni zůstat“ na jednom místě, ale mohli se pohybovat po Evropě (sekundární pohyb). Jiní 

zdůrazňovali, že všechny názory by měly být vyslyšeny, včetně těch, kdo „nenápadně pracují daleko 

od politiky“, a že úsilí by se mělo soustředit na ochranu vnějších hranic před migračními toky. 

Jeden z členů podotkl, že příspěvky jednotlivých členských států dostupné na platformě jsou velmi 

užitečné, a konstatoval, že, pokud jde o témata projednávaná na platformě, migrace se často ocitá 

na posledním nebo předposledním místě. 

  

4-      Závěrečné slovo předsedy 

Předseda uvedl, že třetí zasedání panelu č. 4 bude vzhledem k současné epidemiologické situaci 

pravděpodobně odloženo na únor a že spolupředsedové spolu s francouzským předsednictvím 

najdou způsob, jak udržet dynamiku, a možná oznámí prodloužení trvání Konference, přičemž zmínil, 

že více informací bude jistě k dispozici začátkem roku. 

Na závěr poděkoval všem za účast a připomněl, že členové pracovní skupiny mají jeho e-mailovou 

adresu pro případ, že by ho chtěli kontaktovat. 
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