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SÚHRNNÝ ZÁZNAM PRACOVNEJ SKUPINY PRE MIGRÁCIU 

Piatok 17. decembra 2021 

 

1 –   Otvorenie predsedu 

Predseda Dimitrios KAIRIDIS (národné parlamenty, EL) na úvod pripomenul členom pracovnej skupiny, 

že príspevok občanov má zásadný význam pre prácu konferencie a že vynaloží maximálne úsilie na 

zabezpečenie plného vypočutia názorov a pripomienok občanov. 

Pripomenul súčasný stav európskych panelových diskusií občanov so zameraním na panel 4 a 

zdôraznil, že o odporúčaniach národných panelových diskusií občanov sa bude diskutovať aj na 

plenárnom zasadnutí a že niektoré odporúčania sa týkajú oblasti migrácie. 

Poďakoval aj tým, ktorí mu poslali písomné príspevky, a zdôraznil, že tieto príspevky nemožno 

písomne poskytnúť ostatným členom pracovnej skupiny, a vyzval autorov, aby svoje stanoviská 

ústne vysvetlili v pracovnej skupine a nahrali svoje príspevky na platformu. 

 2 – Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov 4 o stave ich diskusií 

Potom odovzdal slovo všetkým občanom európskej panelovej diskusie občanov, aby sa predstavili 

(všetci z nich stručne vystúpili) a vysvetlili výsledky druhého zasadnutia panelu.  

Pokiaľ ide o smerovanie druhého zasadnutia, dvaja občania z panelu 4 vysvetlili proces a hlavné 

smerovanie, ktoré panel určil v novembri 2021, pričom uviedli aj to, že smerovanie by sa v podstate 

mohlo rozdeliť do troch hlavných tém, ktoré predseda načrtol na prvom zasadnutí (t. j. legálna 

migrácia, neregulárna migrácia a azylová politika), a poznamenali, že niektoré otázky sú prierezové a 

možno ich zaradiť do štvrtej kategórie tém „iné“. Spomenuli najmä tieto skutočnosti: 

— v paneli žiadny občan neuviedol zatvorenie hraníc; 

— v paneli sa často spomínala reforma dublinského systému; 

— Európa by mala mať spoločnú efektívnu migračnú politiku; 

— Európa by mala podporovať solidaritu medzi členskými štátmi a prípadne zmeniť rozhodovací 

proces, aby mohli členské štáty spolupracovať a uplatňovať spravodlivé rozdelenie 

migrantov; 

— Európa by mala poskytovať rovnakú podporu krajinám pôvodu a tranzitu; 

— Európa by mala mať proaktívny prístup k migrácii. Európa by sa mala zaoberať rôznymi 

príčinami, klimatickou chudobou atď. a spolupracovať s krajinami pôvodu;   

— Európa by mala posilniť úlohu agentúry Frontex; 
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— občania navrhli novú európsku agentúru na koordináciu vnútroštátnych politík členských 

štátov; 

— EÚ by mala zaviesť právne spôsoby migrácie, ako je štúdium a práca, keďže EÚ potrebuje 

určité zručnosti; 

— spoločný európsky prístup k azylu; 

— informovať migrantov o tom, čo možno očakávať v EÚ; 

— boj proti neregulárnej migrácii otvorením väčšieho počtu legálnych spôsobov, komunikácia 

medzi členskými štátmi a krajinami pôvodu o legálnych cestách migrácie. 

Jeden člen pracovnej skupiny vyjadril poľutovanie nad tým, že v novembri sa zasadnutia nemohli 

uskutočniť. Predseda objasnil, že z logistických dôvodov je ťažké zvolať formálne schôdze pracovnej 

skupiny, ktoré si vyžadujú tlmočenie, ale uviedol, že sa uskutočnilo neformálne stretnutie medzi ním, 

pánom Alfierim, budúcim predsedom a občanmi, ktorí hovoria po anglicky, s cieľom vymeniť si názory 

na pracovné metódy a toto stretnutie bolo veľmi produktívne. Uviedol tiež, že si dokáže predstaviť, čo 

by sa dalo urobiť, aby sa uskutočnilo viac stretnutí. 

 Predseda potom položil občanom dve otázky: 

— či sa domnievajú, že téma migrácie je polarizovaná; 

— či si myslia, že tri kategórie, ktoré navrhol, by sa mohli použiť na organizáciu práce pracovnej 

skupiny, alebo či sa občania domnievajú, že je potrebná iná kategória. 

Občania európskej panelovej diskusie sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že v panelových diskusiách 

nie sú názory tak polarizované, ako by sa očakávalo, a že diskusie boli veľmi konštruktívne. Jeden občan 

však poukázal na skutočnosť, že dôvodom môže byť to, že väčšina občanov ochotných zúčastniť sa na 

konferencii má pozitívne názory na EÚ a migráciu. 

  

3 – Diskusia o tretej predbežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy 

Predseda požiadala pána Alfieriho, ktorý bude v budúcom roku predsedať pracovnej skupine, aby 

poskytol zhrnutie kapitoly správy o migrácii. Pán Alfieri poskytol komplexný prehľad rôznych 

vyjadrených názorov. 

 Pán Alfieri potom požiadal dvoch členov pracovnej skupiny, ktorí sa na prvej schôdzi pracovnej 

skupiny dobrovoľne prihlásili, že budú zodpovední za hlavné témy legálnej migrácie a neregulárnej 

migrácie, aby poskytli svoje názory. 

Vyjadrili súhlas s názormi, ktoré vyjadrili občania, a nadšenie vypočuť a prečítať si návrhy občanov 

panelu 4 a ocenili ich prácu.  

Reakcie členov neboli jednoznačné. Na jednej strane niektorí členovia poukázali na silné prepojenie s 

bezpečnosťou a bojom proti trestnej činnosti („masová migrácia v časoch vojny“) a žiadali, aby sa z 

rozpočtu Únie financovali fyzické prekážky, ktorými sa zabráni „vstupu zločincov“, iní žiadali, aby sa z 

rozpočtu EÚ financovali lepšie podmienky prijímania, zlučovanie rodín, vzdelávanie, spravodlivé 

príležitosti na prístup k odbornej príprave, budovanie zručností vedúcich k lepšiemu začleneniu do 

trhu práce v celej EÚ. Objavili sa aj výzvy na väčšiu pripravenosť investovať do rámca Únie pre 

presídľovanie vzhľadom na situáciu v Afganistane. Mnohí členovia vyzvali na urýchlené riešenie 
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situácie, keď sa migranti využívajú na politické účely („inštrumentalizácia“), a na reformu 

schengenských pravidiel v záujme väčšieho a lepšieho sledovania pohybu migrantov. Niektorí tiež 

vyzvali na revíziu dublinských pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby migranti neboli „nútení zostať“ na 

jednom mieste, ale mohli sa pohybovať po celej Európe (sekundárne pohyby). Iní zdôraznili, že by sa 

mali vypočuť všetky názory vrátane tých, ktorí „v tichosti pracujú ďaleko od politiky“ a že úsilie by sa 

malo sústrediť na ochranu vonkajších hraníc pred migračnými tokmi. 

Jeden člen poznamenal, že príspevky jednotlivých členských štátov, ktoré sú k dispozícii na 

platforme, sú veľmi užitočné, a že migrácia je často poslednou alebo predposlednou témou, o 

ktorých sa na platforme diskutuje. 

  

4 – Záverečné slová predsedu 

Predseda uviedol, že tretie zasadnutie panelu 4 sa vzhľadom na súčasnú zdravotnú situáciu 

pravdepodobne odloží na február a že spolupredsedovia spolu s francúzskym predsedníctvom nájdu 

spôsoby, ako udržať dynamiku, a možno oznámia predĺženie trvania konferencie, pričom uviedol, že 

na začiatku roka bude určite k dispozícii viac informácií. 

Na záver poďakoval všetkým za účasť a pripomenul, že členovia pracovnej skupiny majú jeho e-

mailovú adresu, ak by ho chceli kontaktovať. 
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