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SKRÓCONY PROTOKÓŁ POSIEDZENIA 4. GRUPY ROBOCZEJ DS. MIGRACJI 

Wtorek 1 marca 2022 r., w godz. 17.30–19.30 (w trybie zdalnym) 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Kolejni przewodniczący: Alessandro Alfieri, członek włoskiego Senatu; Dimitris Kairidis, poseł do 
parlamentu Grecji 

Przewodniczący obradom Alessandro Alfieri otworzył posiedzenie i wyraził pełną solidarność z 
narodem ukraińskim, a także oświadczył, że wojna w Ukrainie i agresja na ten kraj to punkt zwrotny 
dla Europy, w tym w kwestiach migracji. 

Przewodniczący obradom ogłosił, że zatwierdzono skrócony protokół poprzedniego posiedzenia, które 
odbyło się 21 stycznia, oraz że zostanie on przetłumaczony na wszystkie języki i zamieszczony na 
platformie. 

2. Prezentacja dotyczących migracji zaleceń obywateli uczestniczących w 4. europejskim panelu 
obywatelskim oraz zaleceń krajowych paneli obywatelskich 

Obywatele biorący udział w europejskich panelach obywatelskich nie chcieli przedstawiać wszystkich 
zaleceń pojedynczo. Woleli streścić zalecenia przyjęte przez panel związany z migracją.  

Dwie osoby, które wzięły udział w europejskich panelach obywatelskich, zabrały głos i przedstawiły 
zalecenia na temat polityki azylowej i integracji, a także legalnej migracji. Jeden z przedstawicieli nie 
zabrał głosu ze względu na problemy techniczne. 

Stwierdzili oni m.in., że :   

§ wiele zaleceń pokrywa się;  

§ większość zaleceń dotyczy polityki azylowej;  

§ są świadomi sytuacji w Ukrainie, która jest przykładem niewłaściwego funkcjonowania 
systemu migracji w Europie;  

§ potrzebny jest jednolity system na szczeblu europejskim, który uwzględni prawa człowieka;  

§ potrzebne jest wspólne podejście, tzn. oprócz jednolitych przepisów państwa członkowskie 
potrzebują wsparcia, zwłaszcza te na krańcach Unii;   

§ solidarność ma kluczowe znaczenie w postępowaniu z osobami ubiegającymi się o azyl;  

§ potrzebne są wspólne procedury oparte na wspólnych praktykach;  

§ należy lepiej wyposażyć ośrodki przyjmujące migrantów; 
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§ dyrektywę ustanawiającą minimalne normy dla osób ubiegających się o azyl należy zastąpić 
wiążącym rozporządzeniem;  

§ należy monitorować wdrażanie przepisów także na szczeblu europejskim;  

§ UE powinna zapewnić pomoc państwom członkowskim, które rozpatrują wnioski o azyl;  

§ istnieje konieczność szybszego rozpatrywania wniosków o azyl, w tym redystrybucji osób 
ubiegających się o azyl w UE; dodano, że w przypadku odrzucenia wniosku migranci powinni 
być repatriowani; 

§ integracja i powrót migrantów powinny być przekierowane do przygranicznych państw 
członkowskich w Europie, które są najbardziej narażone na przepływy migracyjne. 

Po tej prezentacji zalecenia na temat migracji wygłosili także przedstawiciele holenderskich (NL) i 
litewskich (LT) krajowych paneli obywatelskich: 

§ debata powinna uwzględnić najdrobniejsze szczegóły i należy poświęcić więcej uwagi 
powodom, dla których ludzie uciekają z niebezpiecznych krajów (panel obywatelski NL); 

§ podział uchodźców powinien być sprawiedliwy i oparty na jasnych kryteriach (panel 
obywatelski NL); 

§ UE powinna wspierać państwa pochodzenia wiedzą i doświadczeniem, aby likwidować 
przyczyny migracji, takie jak zmiana klimatu bądź konflikty (panel obywatelski NL); 

§ należy utworzyć na szczeblu UE komisję ds. wyzwań migracyjnych, aby szybciej reagować na 
kryzysy migracyjne i opracować wspólne wytyczne w sprawie zarządzania migracją (panel 
obywatelski LT) 

§ należy powrócić na szczeblu UE do kwestii ustanowienia systemu kwotowego dla migrantów 
(panel obywatelski LT) 

§ należy zweryfikować otwartą politykę migracyjną UE (panel obywatelski LT) 

§ należy otwarcie omawiać kwestie polityki migracyjnej i inicjować dyskusje o wyzwaniach 
związanych z migracją (panel obywatelski LT) 

§ UE powinna prowadzić aktywną i ostrą politykę wobec państw, które wykorzystują napływ 
migrantów jako narzędzie ataków hybrydowych (panel obywatelski LT). 

Ze względu na problem techniczny jeden z przedstawicieli francuskiego panelu obywatelskiego nie 
mógł zabrać głosu. 

Ze względu na problem techniczny, z powodu którego dwóch przedstawicieli nie mogło zaprezentować 
zaleceń, przewodniczący postanowił, że następne posiedzenie grupy roboczej w Strasburgu rozpocznie 
się od kontynuacji zaleceń obywateli.  

3. Wymiana poglądów na temat zaleceń obywateli  

Dyskusję grupy roboczej poświęcono zaleceniom lub kwestiom związanym z migracją (19). 



 
 

3 
 

Przewodniczący zwrócił się do wiceprzewodniczącego M. Schinasa, który wyjątkowo wziął udział w 
dyskusji grupy roboczej, aby przedstawił swoje poglądy na temat konferencji i zaleceń obywateli. 
Wiceprzewodniczący M. Schinas podkreślił, co następuje:  

- Ważne jest, aby nadal trwała dyskusja w sprawie przyszłości Europy, nawet jeśli przyćmiewają ją 
bezprecedensowe wydarzenia, które przypominają nam o przeszłości. 

- Konferencja powinna angażować większą liczbę obywateli (podejście oddolne): Komisja 
(„Bruksela”) nie powinna odgrywać roli przewodniej (podejście odgórne).   

- Wiceprzewodniczący z zadowoleniem przyjął różnorodność opinii i zaleceń, podkreślając, że są 
one w pełni zgodne z pracami Komisji i proponują całościowe, spójne i kompleksowe ramy UE w 
zakresie polityki migracyjnej i azylowej. Ubolewa on, że pomimo swojego potencjału 
gospodarczego i znaczenia na świecie, Unia wciąż nie posiada wspólnej polityki migracyjnej. 

- Podkreślił, że obecna instrumentalizacja migracji, kryzys ukraiński oraz stale spadający poziom 
bezpieczeństwa na świecie zmuszają nas do szybkich decyzji i porozumienia w sprawie paktu. 
Przedstawił główne filary paktu, porównując je do „trzypiętrowego domu”:  

o „parter” – stosunki z krajami pochodzenia i tranzytu – potrzeba zawarcia umów 
partnerskich z sąsiednimi krajami, aby zaproponować lepsze warunki życia w miejscach 
pochodzenia, a nie przemyt;  

o „pierwsze piętro” – solidny zbiorowy unijny system zarządzania granicami zewnętrznymi 
– odpowiedzialność za zarządzanie granicami zewnętrznymi nie może leżeć wyłącznie w 
gestii państw członkowskich, które jako pierwsze przyjmują migrantów, gdyż jest to 
nieetyczne, niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania z politycznego punktu widzenia; jest 
to zbiorowa odpowiedzialność UE, a tym samym wszystkich państw członkowskich UE, w 
których obowiązują jednolite procedury azylowe;  

o „ostatnie piętro” – solidarność i podział obciążeń – wszystkie 27 państw członkowskich 
musiałyby działać solidarnie, stosując odpowiedni klucz podziału, tak aby każde państwo 
mogło wziąć odpowiedzialność za zarządzanie migracją. 

 
Członkowie grupy roboczej, ogólnie rzecz biorąc, z zadowoleniem przyjęli zalecenia przyjęte przez 
europejskie i krajowe panele obywatelskie. Podczas wymiany poglądów poruszono następujące 
kwestie: 

- potrzeba przeglądu dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania (2013/33/UE);  

- poprawa sytuacji małoletnich bez opieki i słabszych grup społecznych (np. warunki 
przyjmowania, edukacja, integracja); 

- przegląd/zniesienie przepisów dublińskich; 

- koncentracja działań zewnętrznych na zwalczaniu podstawowych przyczyn migracji (w tym 
zmian klimatu oraz konfliktów) w państwach trzecich, a także na powrotach i readmisji do 
krajów bezpiecznych oraz zapobieganiu przepływom migracyjnym z krajów niebezpiecznych 
(wraz z lepszą ochroną granic zewnętrznych);  

- lepsza integracja (wartość dodana, jaką uchodźcy wnoszą do UE);  
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- rozróżnienie między uchodźcami a migrantami;  

- jasne kryteria sprawiedliwego podziału uchodźców między państwa UE;  

- znaczenie wdrożenia wspólnych wytycznych w sprawie zarządzania migracją, systemu 
kwotowego dla migrantów łączącego wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) 
z solidarnością; skuteczniejsza polityka wobec instrumentalizacji migrantów w celach 
politycznych i wspólne działania przeciwko atakom hybrydowym, jak również ostra krytyka 
stanowiska Komisji, która jest przeciwna finansowaniu barier fizycznych uznanych za 
konieczne  

- znaczenie roli władz lokalnych i regionalnych w integracji migrantów i zmianie sposobu 
myślenia – pozytywny język i przekaz na temat migracji;  

- podczas jednej interwencji doceniono w szczególności zalecenia nr 7, 10, 27 i 31 dotyczące 
dostępu do zatrudnienia, równych praw pracowniczych i szybkiego uregulowania statusu;  

- istotna i zwiększona rola agencji Frontex; 

- zalecenie nr 40 dotyczące znaczenia solidarności zostało z zadowoleniem przyjęte przez 
członka, który podkreślił, że pakt oznacza całkowitą zmianę systemu migracyjnego i wyraził 
nadzieję, że negocjacje w sprawie wniosków ustawodawczych niebawem się rozpoczną; 

- potrzeba jednolitego i przejrzystego systemu zarządzania migracją opartego na solidarności i 
całkowitym poszanowaniu praw człowieka; 

- potrzeba zajęcia się podstawowymi przyczynami migracji; 

- oferowanie bezpiecznych i legalnych dróg w ramach automatycznego mechanizmu relokacji – 
krytyka zbytniego obciążenia państw granicznych UE; 

- zalecenia końcowe powinny mieć charakter inkluzywny – powinny uwzględnić wszystkie opinie 
i zalecenia z różnych źródeł, w tym z platformy; 

- rola zewnętrznych aspektów migracji, a w szczególności wzajemnie korzystnych partnerstw z 
państwami trzecimi; 

- podkreślenie ochrony granic zewnętrznych i bezpieczeństwa – zagrożenie 
instrumentalizacją/wojną hybrydową; 

- ważne, aby unikać systemu, który zachęcałby do migracji; 

- ochrona tymczasowa: „pozwolenia na pobyt na mocy prawa krajowego” sugerują, że 
obywatele Ukrainy powinni powrócić do swojego kraju po zakończeniu kryzysu.  

Przewodniczący zwrócił się do wiceprzewodniczącego M. Schinasa o uwagi.  Wiceprzewodniczący 
wyjaśnił następujące kwestie:  

- sprawy priorytetowe są zazwyczaj cząstkowe; nie można stosować częściowych 
podejść/rozwiązań. Wszystkie aspekty muszą być opracowane całościowo i przetrwać próbę 
czasu, aby UE mogła radzić sobie z przepływami migracyjnymi w skuteczny i zrównoważony 
sposób; kluczowe znaczenie ma znalezienie właściwej równowagi politycznej między 
odpowiedzialnością a solidarnością, a rozwiązania powinny odpowiadać potrzebom wszystkich 
państw członkowskich, niezależnie od ich położenia geograficznego;  
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- legalna migracja – Europa potrzebuje wykwalifikowanych pracowników w wielu dziedzinach, 
takich jak opieka zdrowotna, technologia cyfrowa, zielona ekonomia, cyberbezpieczeństwo; 
powinniśmy zorganizować system legalnej migracji w taki sposób, aby dostosować wiedzę 
fachową i zasoby dostępne w krajach sąsiadujących (z UE) do potrzeb, oraz stworzyć 
partnerstwa na rzecz umiejętności i talentów; 

- Wiceprzewodniczący ogłosił, że Komisja Europejska wkrótce przyjmie wnioski dotyczące 
wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej. Zapewni ona tymczasową 
ochronę osobom z Ukrainy, dzięki której będą mogły automatycznie uzyskać dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji i mieszkań, a także otrzymać zezwolenia na pobyt. Środek ten ma również 
na celu wsparcie państw członkowskich, które jako pierwsze przyjmują uchodźców, i stanowi 
część reakcji UE na wojnę w Ukrainie. 

4. Uwagi końcowe poprzedniego przewodniczącego 

Poprzedni przewodniczący pogratulował obywatelom zaangażowania i ciężkiej pracy. Stwierdził, że 
wiąże duże nadzieje z wynikiem konferencji. 

5. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący poinformował posłów, że następne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się 11 marca 
2022 r. w Strasburgu. Podkreślił, że obywatele będą mogli raz jeszcze omówić zalecenia.   
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Załącznik: wykaz członków 

p. Carmelo ABELA Rada 
p. Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 Przedstawiciele lokalni/regionalni 

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 
p. Gabriella CÍVICO Społeczeństwo obywatelskie 
p. Angel DZHAMBAZKI Parlament Europejski 
p. Karoline EDTSTADLER Rada 
p. Julia EICHBERGER Europejskie panele obywatelskie 
p. Joseph  ELLIS Parlamenty narodowe 
p. Harris  GEORGIADES Parlamenty narodowe 
p. Vasil GEORGIEV Rada 

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 Przedstawiciele lokalni/regionalni 
p. Oudekki  LOONE Parlamenty narodowe 
p. Arminas  LYDEKA Parlamenty narodowe 
p. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 
p.  Augusta  MONTARULI Parlamenty narodowe 
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p. Nathalie  OBERWEIS Parlamenty narodowe 
p. Oszkár  ÖKRÖS Rada 
p. Philippe OLIVIER Parlament Europejski 

p. Laurentiu  PLOSCEANU 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

p. Yoomi RENSTRÖM Komitet Regionów 
p. Desislava SIMEONOVA Europejskie panele obywatelskie 

p. Andrzej SKIBA Krajowe panele/wydarzenia 
obywatelskie 

p. Sara SKYTTEDAL Parlament Europejski 
p. Jordi SOLÉ Parlament Europejski 
p. Petra  STEGER Parlamenty narodowe 
p. Tuomas Heikki SUIHKONEN Europejskie panele obywatelskie 
p. Kata TUTTO Komitet Regionów 
p. Nils USAKOVS Parlament Europejski 
p. Hubregt VERHOEVEN Europejskie panele obywatelskie 
p. Dragan VOLAREVIĆ Europejskie panele obywatelskie 
p. Krasimir ZLATINOV Europejskie panele obywatelskie 

 


