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SKRÓCONY PROTOKÓŁ SIÓDMEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ 
DS. MIGRACJI 

 

Czwartek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 18.00–20.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

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

Przewodniczący A. Alfieri otworzył posiedzenie, dziękując członkom grupy roboczej za owocne 
dyskusje podczas poprzedniego posiedzenia 25 marca 2022 r. Wyjaśnił, że po szóstym posiedzeniu 
grupy roboczej projekt propozycji został poprawiony w ścisłej współpracy z rzecznikiem, aby 
uwzględnić najbardziej zgodne uwagi.  

Przewodniczący ogłosił, że skrócony protokół poprzedniego posiedzenia z 25 marca uznaje się za 
zatwierdzony i zostanie on przetłumaczony na wszystkie języki oraz umieszczony na platformie.  

2. Wystąpienie rzecznika 

Rzecznik również wyraził zadowolenie z owocnych dyskusji na poprzednim posiedzeniu grupy roboczej 
i podkreślił główne proponowane zmiany. Następnie udzielił głosu innemu obywatelowi, który miał 
kilka sugestii do projektu zmienionych propozycji: 

- Gdy mowa o „drenażu mózgów” (środek 3, propozycja pierwsza), należy dodać odniesienie do 
środka 1 , propozycja druga, ponieważ ten drugi środek jest z nim powiązany.  

- W środku 5, propozycja pierwsza, który dotyczy informowania i kształcenia w zakresie 
tematów związanych z migracją, należy także dodać odniesienie do „włączenia społecznego”. 

- Zmienić tytuł celu propozycji trzeciej, aby lepiej odzwierciedlał on środki.  

Przewodniczący podziękował rzecznikowi za wystąpienie i poprosił członków o zastanowienie się nad 
tymi sugestiami.  

3. Prezentacja zmienionych projektów propozycji i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia ich na 
sesji plenarnej 8–9 kwietnia 2022 r. 

Przewodniczący przedstawił poprawione projekty propozycji, wyszczególniając kolejno wszystkie 
wprowadzone zmiany.  

W dyskusji zgłoszono następujące sugestie: 

- Zmienione projekty propozycji zostały ogólnie przyjęte z zadowoleniem przez członków grupy 
roboczej. 

- Wyrażono ogólne poparcie dla sugestii przedstawionych przez jednego z obywateli, jak 
opisano powyżej. 
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- Kilku członków grupy roboczej poprosiło o dodanie wyraźnego odniesienia do roli władz 
lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji.  

- Jeden z członków, popierany przez kilku innych, zasugerował dodanie do środków wzmianki o 
handlu kobietami i dziećmi, odnosząc się do dramatycznego kontekstu, w jakim się to odbywa. 

Propozycja 1: 

- Zaproponowano usunięcie odniesienia do „utworzenia zintegrowanej agencji” (środek 2, 
propozycja pierwsza) i rozpoczęcie od „rozszerzenia uprawnień EURES...”, ponieważ mogłoby 
to doprowadzić do powstania konkurujących ze sobą organów, jako że EURES już istnieje, a 
niedawna ocena wykazała, że jest on odpowiedni. Zamiast tego zasugerowano możliwość 
„utworzenia europejskiego podmiotu”, aby wyrazić, że powinniśmy opierać się na tym, co już 
istnieje. W odniesieniu do tego samego środka zgłoszono kolejną uwagę, aby dodać słowa 
„równy” i „traktowanie” („równy dostęp i traktowanie na rynku pracy UE”).  

- Odbyła się dyskusja na temat słowa „harmonizacja” (środek 4, propozycja pierwsza), ponieważ 
UE nie ma kompetencji do narzucania zharmonizowanych warunków pracy; kilku członków 
poprosiło o zmianę sformułowania, np. na „harmonizacja minimalnych standardów warunków 
pracy” lub „promowanie konwergencji w górę”. Rzecznik podkreślił, że intencją jest 
ograniczenie migracji wewnętrznej w UE i drenażu mózgów. 

- Jeden z członków zaproponował również dodanie nowego środka dotyczącego wykorzystania 
Systemu Informacyjnego Schengen i krajowych baz danych do walki z wykorzystywaniem 
migrantów w szarej strefie.  

Propozycja 2: 

- Zasugerowano dodanie słów „na mocy umów partnerskich” (środek 1, propozycja druga).  

- Jeden z członków poprosił, aby w środku 2, propozycja druga, dodać zapis zwiększający 
niezależność agencji Frontex. W odniesieniu do tego samego środka inny członek poprosił o 
dodanie słowa „kontrolować”, aby uzupełnić istniejące sformułowanie „chronić wszystkie 
granice zewnętrzne”. Ponadto zasugerowano zmianę brzmienia drugiej części środka w celu 
doprecyzowania „ataków hybrydowych ze strony państw trzecich traktujących 
instrumentalnie migrantów” oraz „łamania praw człowieka”.  

Propozycja 3: 

- W odniesieniu do środka 1, propozycja trzecia, zasugerowano zmianę sformułowania 
„wprowadzenie unijnych środków ustawodawczych” na „opracowywanie środków 
obejmujących całą UE”, aby lepiej odzwierciedlić proces tworzenia nowych środków 
ustawodawczych.  

- W odniesieniu do środka 2, propozycja trzecia, jeden z członków zaproponował, aby odnieść 
się do pomocy dla państw trzecich w oparciu o badania naukowe.  

Propozycja 4: 

- W odniesieniu do środka 2, propozycja czwarta, jeden z członków poprosił o rozważenie 
dodania „innych form solidarności”, aby zapewnić większą równowagę w propozycjach. W tej 
kwestii przewodniczący stwierdził, że może to stanowić wyważony kompromis.  
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- Jeden z członków skomentował środek 3, propozycja czwarta, uznając, że minimalne normy 
dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl, o których mowa w dyrektywie 
2013/33/UE, zapewniają już wystarczające standardy.  

- W odniesieniu do środka 5, propozycja czwarta, kilku członków zaproponowało, by nie 
wspominać o wzmocnieniu mandatu Agencji UE ds. Azylu, i wyjaśniło, że mandat ten został 
niedawno wzmocniony.  

- Jeden z członków zasugerował także, by do propozycji czwartej dodać nowy środek dotyczący 
włączenia pozostałych państw członkowskich UE do strefy Schengen.  

Propozycja 5: 

- W środku 1, propozycja piąta, zasugerowano podkreślenie roli władz lokalnych i regionalnych 
oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

- Jeśli chodzi o środek 2, propozycja piąta, zaproponowano dodanie słów: „jeśli to możliwe, 
usamodzielnienie”. W odniesieniu do tego samego środka jeden z członków poprosił 
o usunięcie słów „odpowiednie kwalifikacje” i dodanie sformułowania „opartych na równym 
traktowaniu i godnych warunkach pracy”.  

- Jeden z członków poprosił także o wprowadzenie nowego środka dotyczącego 
dekryminalizacji pomocy humanitarnej świadczonej przez organizacje pozarządowe. 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

Przewodniczący podziękował członkom grupy roboczej, także w imieniu D. Kairidisa, za ich 
zaangażowanie w ten proces oraz za ich wkład.   
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Załącznik: lista członków zarejestrowanych do udziału w posiedzeniu 

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 
p. Andy ELLUL Rada 
p. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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. 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. Maya DOBREVA Rada 

p. Sigge ERIKSSON 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 
p. Nathalie  OBERWEIS Parlamenty narodowe 
p. Tamás SZILÁGYI Rada 
p. Philippe OLIVIER Parlament Europejski 
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p. Laurentiu  PLOSCEANU  Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

p. Yoomi RENSTROM Komitet Regionów 
p. Milosh  RISTOVSKI Społeczeństwo obywatelskie 
p. Desislava SIMEONOVA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Andrzej SKIBA Krajowe panele/wydarzenia 
obywatelskie 

p. Sara SKYTTEDAL Parlament Europejski 
p. Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Europejskie panele obywatelskie 
p. Krasimir ZLATINOV  Europejskie panele obywatelskie 

 


