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„Migracja” 
 
 

41. Propozycja: Legalna migracja168 

Cel: Wzmocnienie roli UE w dziedzinie legalnej migracji: 

Środki: 

1. Rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej na szczeblu ogólnoeuropejskim, aby EURES (Europejskie 
Służby Zatrudnienia), unijny portal imigracyjny oraz unijne narzędzie do tworzenia profilu 
umiejętności obywateli państw trzecich były lepiej znane obywatelom europejskim oraz 
częściej dostępne i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z UE podczas rekrutacji (zalecenie 
6).  

2. Utworzenie europejskiego podmiotu ds. dostępu migrantów do rynku pracy UE lub 
rozszerzenie uprawnień europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), np. poprzez 
udoskonalenie projektów partnerstwa w zakresie talentów (zalecenie 7 i debata w grupie 
roboczej), z możliwością dopasowania online podaży i popytu na umiejętności w kraju wyjazdu 
na podstawie kryteriów oceny (zalecenie 9 i debata w grupie roboczej). UE powinna zachęcać 
państwa członkowskie do upraszczania procesu przyjmowania i integracji legalnych migrantów 
i ich dostępu do unijnego rynku pracy poprzez lepszą interoperacyjność różnych właściwych 
organów administracji (debata w grupie roboczej). 

3. Poprawa funkcjonowania i wdrażania dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, aby przyciągnąć 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, których potrzebuje gospodarka UE (zalecenie 7 i debata 
w grupie roboczej), z uwzględnieniem ryzyka drenażu mózgów (jak w przypadku środka 1, 
propozycja 42). 

4. Promowanie pozytywnej konwergencji warunków pracy harmonijnie w całej Unii w celu 
zwalczania nierówności w ich zakresie i w celu zapewnienia skuteczności unijnej polityce w 
dziedzinie migracji zarobkowej i praw pracowników. W tym kontekście wzmocnienie roli 
związków zawodowych na szczeblu narodowym i ponadnarodowym (zalecenie 28 i debata w 
grupie roboczej) we współpracy z organizacjami pracodawców (dyskusja na sesji plenarnej). 

5. Zwiększenie wysiłków na rzecz informowania i edukowania obywateli państw członkowskich na 
tematy związane z migracją i integracją (zalecenie 30 i zalecenie LT 9 oraz debata w grupie 
roboczej).  
 

42. Propozycja: Nieuregulowana migracja169 
 

Cel: Wzmocnienie roli UE w opanowaniu wszelkich form nieuregulowanej migracji oraz 

wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu 

praw człowieka: 

Środki: 

                                                 
168Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 
(EPO4) 6, 7, 9, 28, 30; Litwa 9 
169Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 
(EPO4) 8, 27, Litwa 10, Niderlandy 3 
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1. Aktywne uczestnictwo, np. poprzez umowy partnerskie, w rozwoju gospodarczym i 
społecznym krajów spoza Unii Europejskiej, z których napływa najwięcej migrantów, co 
pozwoli zająć się pierwotnymi przyczynami tego zjawiska, w tym zmianą klimatu. Interwencje 
te powinny być przejrzyste i przynosić wymierne rezultaty i mierzalne skutki, które powinno się 
w jasny sposób komunikować obywatelom Unii (zalecenie 27 i zalecenie NL 3 oraz debata w 
grupie roboczej). 

2. Zapewnienie ochrony wszystkich granic zewnętrznych poprzez zwiększenie przejrzystości i 
odpowiedzialności agencji Frontex oraz wzmocnienie jej roli (zalecenie 8 i debata w grupie 
roboczej) oraz dostosowanie prawodawstwa UE w celu dalszego rozwiązywania obecnych 
wyzwań związanych z nielegalną migracją, takich jak przemyt ludzi, handel ludźmi, 
wykorzystywanie seksualne, ataki hybrydowe ze strony państw traktujących instrumentalnie 
migrantów oraz łamanie praw człowieka (zalecenie LT 10 i debata w grupie roboczej).  
 

43. Propozycja: Nieuregulowana migracja170 (bis) 

Cel: Jednolite stosowanie we wszystkich państwach członkowskich wspólnych zasad dotyczących 

pierwszego przyjęcia migrantów: 

Środki: 

1. Opracowanie ogólnounijnych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia 
wszystkich migrantów, w szczególności kobiet w ciąży, dzieci, małoletnich bez opieki oraz 
wszystkich osób szczególnie wrażliwych (zalecenia 10 i 38 oraz debata w grupie roboczej). 

2. Zwiększenie wsparcia finansowego, logistycznego i operacyjnego ze strony UE, w tym dla władz 
lokalnych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w zarządzaniu pierwszym 
przyjęciem, po którym mogłaby nastąpić ewentualna integracja uchodźców i migrantów o 
uregulowanym statusie w UE lub repatriacja migrantów o nieuregulowanym statusie (zalecenie 
35 i debata w grupie roboczej). 
 

44. Propozycja: Azyl, integracja171 

Cel: Wzmocnienie roli UE i zreformowanie europejskiego systemu azylowego w oparciu o zasady 

solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności: 

Środki: 

1. Przyjęcie wspólnych unijnych zasad dotyczących procedur rozpatrywania wniosków o 
udzielenie ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich, stosowanych jednolicie do 
wszystkich osób ubiegających się o azyl. Procedury te będą musiały być zgodne z zasadami 
poszanowania godności ludzkiej i prawa międzynarodowego (zalecenie 29 oraz zalecenia IT 3.8 
i 4.4 s. 15 oraz debata w grupie roboczej). Ponieważ w przyjmowaniu osób ubiegających się o 
azyl uczestniczą różne podmioty na szczeblu krajowym, UE powinna zachęcać państwa 
członkowskie do uproszczenia i przyspieszenia tego procesu poprzez lepszą interoperacyjność 

                                                 
170Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 
(EPO4) 10, 35, 38 
171Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 
(EPO4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40; Włochy 3.8 i 4.4 (s. 15) oraz 5.6 (s. 11), Litwa 2 i 3, 
Niderlandy 1 i 2. 
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między różnymi odpowiedzialnymi urzędami oraz do utworzenia jednego biura (punkt 
kompleksowej obsługi lub punkt kontaktowy) dla osób ubiegających się o azyl w celu 
usprawnienia krajowych procedur administracyjnych (zalecenie 37 i debata w grupie roboczej). 

2. Rewizja systemu dublińskiego w celu zagwarantowania solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności, w tym redystrybucji migrantów między państwami członkowskimi; można 
też przewidzieć dodatkowe formy wsparcia (zalecenia 33, 36, 37, 40; zalecenia LT 2; zalecenia 
IT 3.8 (s. 15) i zalecenie NL 2 oraz debata w grupie roboczej i dyskusja na sesji plenarnej). 

3. Wzmocnienie minimalnych norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o azyl 
określonych w dyrektywie 2013/33/UE poprzez bardziej zdecydowane środki ustawodawcze 
mające na celu poprawę infrastruktury i zakwaterowania (zalecenie EPO 31 i zalecenia IT 5.6 (s. 
11) oraz debata w grupie roboczej). 

4. Szczególną uwagę należy poświęcić wszystkim małoletnim, w tym zwłaszcza małoletnim bez 
opieki (zalecenie 38 i debata w grupie roboczej). 

5. Wzmocnienie i zwiększenie zasobów finansowych i ludzkich, a także zdolności zarządczych 
Agencji UE ds. Azylu w celu skoordynowania działań i zarządzania relokacją osób ubiegających 
się o azyl w państwach członkowskich UE, tak aby doprowadzić do sprawiedliwego 
rozmieszczenia tych osób (zalecenia 36, 37 i zalecenie LT 3 oraz debata w grupie roboczej). 
 

45. Propozycja: Azyl, integracja172 (bis) 

Cel: Usprawnienie polityki integracyjnej we wszystkich państwach członkowskich: 

Środki: 

1. UE – także przy udziale władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego – dba o to, by zarówno każdy ubiegający się o azyl, jak i każdy uchodźca 
uczestniczył w kursach językowych i integracyjnych, szkoleniach zawodowych i zajęciach w 
czasie procedury przyznawania zezwolenia na pobyt (zalecenie 32 i zalecenie FR 13 oraz debata 
w grupie roboczej i dyskusja na sesji plenarnej). 

2. Osoby ubiegające się o azyl i posiadające odpowiednie kwalifikacje powinny mieć dostęp do 
rynku pracy, w miarę możliwości w celu wzmocnienia ich samodzielności, w całej UE (zalecenie 
7 i debata w grupie roboczej). 
 

 
 
  

                                                 
172Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 
(EPO4) 7 i 32, FR zmiana 13. 


