
 

1 
 

 

 

 

ZAPIS PODSUMOWUJĄCY SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. MIGRACJI 

Piątek 17 grudnia 2021 r. 

 

1- Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący Dimitrios KAIRIDIS (parlamenty narodowe, EL) rozpoczął od przypomnienia członkom 

grupy roboczej, że wkład obywateli ma zasadnicze znaczenie dla prac Konferencji oraz że sam dołoży 

wszelkich starań, aby zapewnić pełne wysłuchanie opinii i komentarzy obywateli. 

Przypomniał o stanie prac nad europejskimi panelami obywatelskimi, koncentrując się na panelu 4., i 

podkreślił, że zalecenia krajowych paneli obywatelskich będą również omawiane na posiedzeniu 

plenarnym oraz że niektóre zalecenia odnoszą się do dziedziny migracji. 

Podziękował również tym, którzy przesłali mu pisemne uwagi, i podkreślił, że nie można ich 

udostępnić na piśmie pozostałym członkom grupy roboczej, a także zwrócił się do autorów o ustne 

wyjaśnienie swoich stanowisk w grupie roboczej oraz zamieszczenie swoich uwag na platformie. 

 2- Sprawozdanie obywateli uczestniczących w 4. europejskim panelu obywatelskim na temat 

aktualnego stanu prowadzonej przez nich dyskusji 

Następnie przewodniczący oddał głos wszystkim obywatelom z europejskich paneli obywatelskich, 

aby przedstawili się (wszyscy zabrali głos, aby wygłosić kilka słów) i wyjaśnili wyniki drugiej sesji swoich 

paneli.  

Jeżeli chodzi o kierunki drugiej sesji, dwóch obywateli z panelu 4. wyjaśniło proces i główny kierunek 

prac panelu w listopadzie 2021 r. oraz wspomniało, że zasadniczo ich kierunki można podzielić na trzy 

wiodące tematy, które przewodniczący przedstawił podczas pierwszej sesji (tj. legalna migracja, 

nielegalna migracja i polityka azylowa), zauważając jednak, że niektóre kwestie mają charakter 

przekrojowy i można je umieścić w czwartej kategorii tematycznej pt. „inne”. Podkreślili oni w 

szczególności, że: 

- w panelu żaden obywatel nie wspomniał o zamknięciu granic; 

- w panelu często wspominano o reformie systemu dublińskiego; 

- Europa powinna prowadzić wspólną skuteczną politykę migracyjną; 

- Europa powinna promować solidarność między państwami członkowskimi i mogłaby zmienić 

proces decyzyjny, tak aby państwa członkowskie współpracowały ze sobą i prowadziły 

między sobą sprawiedliwy podział migrantów; 

- Europa powinna udzielać takiego samego wsparcia krajom pochodzenia i tranzytu; 
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- Europa powinna przyjąć proaktywne podejście do migracji. Europa powinna pracować nad 

różnymi przyczynami, ubóstwem klimatycznym itp. oraz współpracować z krajami 

pochodzenia;   

- Europa powinna wzmocnić rolę Fronteksu; 

- obywatele zaproponowali nową europejską agencję koordynującą polityki krajowe państw 

członkowskich; 

- UE powinna wdrożyć legalne sposoby migracji, takie jak studia i praca, ponieważ UE 

potrzebuje pewnych umiejętności; 

- wspólne europejskie podejście do kwestii azylu; 

- informowanie migrantów o tym, czego mogą oczekiwać w UE; 

- walka z nielegalną migracją poprzez otwarcie bardziej legalnych kanałów, komunikacja 

między państwami członkowskimi a krajami pochodzenia na temat legalnych dróg migracji. 

Jeden z członków grupy roboczej wyraził ubolewanie, że posiedzenia nie mogły się odbyć w listopadzie. 

Przewodniczący wyjaśnił, że ze względów logistycznych trudno jest zwołać formalne posiedzenia grupy 

roboczej, które wymagają tłumaczenia ustnego, ale zaznaczył, że odbyło się nieformalne spotkanie 

między nim, panem Alfierim, czyli kolejnym przewodniczącym, oraz obywatelami posługującymi się 

językiem angielskim, w celu wymiany informacji na temat metod pracy, które okazały się bardzo 

produktywne. Zaznaczył również, że sprawdzi, co można zrobić, aby zorganizować więcej posiedzeń. 

 Następnie przewodniczący zadał obywatelom dwa pytania: 

- czy uważają, że kwestia migracji jest spolaryzowana; 

- czy uważają, że trzy kategorie, które zaproponował, mogą zostać wykorzystane do 

organizacji pracy grupy roboczej, czy też obywatele uważają, że potrzebna jest inna 

kategoria. 

Obywatele z europejskiego panelu obywatelskiego zasadniczo zgodzili się, że w dyskusjach 

panelowych opinie nie są tak spolaryzowane, jak się spodziewano, i że dyskusje są bardzo 

konstruktywne. Jeden obywatel zwrócił jednak uwagę na fakt, że może to wynikać z faktu, że 

większość obywateli pragnących wziąć udział w konferencji ma pozytywne opinie na temat UE i 

migracji. 

  

3- Dyskusja nad trzecim sprawozdaniem okresowym wielojęzycznej platformy cyfrowej 

Przewodniczący zwrócił się do p. Alfieri, który będzie przewodniczył grupie roboczej w przyszłym 

roku, o przedstawienie podsumowania rozdziału ze sprawozdania, który dotyczy migracji. P. Alfieri 

przedstawił całościowy zarys różnych wyrażonych poglądów. 

Następnie p. Alfieri zwrócił się do dwóch członków grupy roboczej, którzy zgłosili się na pierwszym 

posiedzeniu grupy roboczej jako ochotnicy do zajęcia się głównymi tematami legalnej i nielegalnej 

migracji, o przedstawienie swoich poglądów. 

Zaakceptowali poglądy wyrażane przez obywateli, wyrazili gotowość do wysłuchania i zapoznania się 

z sugestiami członków panelu 4. oraz pochwalili ich pracę.  
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Reakcje członków nie wskazywały konsekwentnie na jeden kierunek. Niektórzy członkowie zwrócili 

uwagę na silny związek z bezpieczeństwem i zwalczaniem przestępczości („migracja masowa w 

czasach wojny”), a także apelowali o finansowanie z budżetu Unii fizycznych barier w celu 

„niewpuszczania przestępców”, a z drugiej strony inni wzywali do finansowania z budżetu UE lepszych 

warunków przyjmowania, łączenia rodzin, edukacji, sprawiedliwych możliwości dostępu do szkoleń 

oraz budowania umiejętności prowadzących do lepszej integracji na rynku pracy w całej UE. Pojawiły 

się również wezwania do większej gotowości do inwestowania w europejskie ramy przesiedleń w 

związku z sytuacją w Afganistanie. Wielu członków zaapelowało o pilne zajęcie się sytuacjami, w 

których migranci byli wykorzystywani do celów politycznych („instrumentalizacja”), oraz o reformę 

przepisów Schengen w celu częstszego i lepszego śledzenia przepływów migrantów. Niektórzy 

apelowali również o przegląd przepisów dublińskich, aby zagwarantować, że migranci nie będą 

„zmuszeni do pozostania” w jednym miejscu, ale będą mogli przemieszczać się po całej Europie 

(wtórne przemieszczenia). Inni podkreślili, że należy wysłuchać wszystkich poglądów, w tym osób, 

które „cicho pracują z dala od polityki”, oraz że należy skoncentrować wysiłki na ochronie granic 

zewnętrznych przed przepływami migracyjnymi. 

Jeden z członków zauważył, że uwagi poszczególnych państw członkowskich, dostępne na 

platformie, są bardzo przydatne, i zauważył, że migracja często pojawiała się na ostatnim lub drugim 

miejscu pod względem najpopularniejszych tematów omawianych na platformie. 

  

4- Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący poinformował, że trzecia sesja panelu 4. zostanie prawdopodobnie przełożona na luty 

ze względu na obecną sytuację sanitarną oraz że współprzewodniczący wraz z prezydencją francuską 

znajdą sposoby utrzymania tempa i mogą ogłosić przedłużenie czasu trwania Konferencji, 

przypominając, że na początku roku z pewnością pojawi się więcej informacji. 

Na zakończenie podziękował wszystkim za ich uczestnictwo i przypomniał, że członkowie grupy 

roboczej mają jego adres e-mail na wypadek, gdyby chcieli się z nim skontaktować. 
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