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SKRÓCONY PROTOKÓŁ SZÓSTEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 

MIGRACJI  
 

Piątek 25 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16:00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

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

parlamentu Grecji 

Przewodniczący A. Alfieri otworzył posiedzenie. Wyjaśnił, że opracowano projekty propozycji w każdej 

z trzech kategorii – i) legalna migracja, ii) nielegalna migracja, iii) azyl, integracja – oraz że struktura 

każdego projektu propozycji obejmuje ogólny cel i szereg środków, z których każdy odnosi się 

bezpośrednio do zaleceń obywateli. Wyjaśnił, że projekty propozycji zostały przygotowane przez 

dwóch kolejnych przewodniczących, rzecznika i zastępcę rzecznika, przy wsparciu wspólnego 

sekretariatu.  

Przewodniczący podkreślił, że w projektach propozycji starano się respektować sens i ducha zaleceń 

obywatelskich sformułowanych przez europejskie i krajowe panele obywatelskie, i przypomniał, że 

celem jest osiągnięcie jak największego konsensusu w sprawie projektów propozycji.   

Przewodniczący poinformował także członków grupy roboczej o włoskim krajowym panelu 

obywatelskim, który niedawno zakończył prace, i przedstawił trzy zalecenia dotyczące kwestii migracji.  

Przewodniczący ogłosił, że skrócony protokół poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 11 marca 

2022 r., został zatwierdzony i zostanie przetłumaczony na wszystkie języki oraz umieszczony na 

platformie. 

2. Wystąpienie rzecznika 

Rzecznik z zadowoleniem przyjął pozytywne rozmowy prowadzone z kolejnymi przewodniczącymi w 

celu pracy nad projektami propozycji i wyraził nadzieję na owocną dyskusję w grupie roboczej.  

3. Prezentacja wpisów na wielojęzycznej platformie cyfrowej przez byłego przewodniczącego 

Były przewodniczący D. Kairidis z zadowoleniem przyjął postępy osiągnięte przez grupę roboczą i 

odnotował nowy impuls wynikający z wydarzeń na Ukrainie i kryzysu uchodźczego. Pozytywnie odniósł 

się także do przejawów solidarności w tym zakresie.  

D. Kairidis podsumował wkład z ostatniego sprawozdania platformy według kategorii grupy roboczej: 

- Jeśli chodzi o legalną migrację, uwagi koncentrują się głównie na potrzebie skutecznej polityki 

migracyjnej połączonej z lepszą integracją, np. za pomocą programów uniwersyteckich, a 

także lepszej informacji i edukacji. Ponadto wspomniano o potrzebie zmiany narracji w celu 

podkreślenia pozytywnych korzyści płynących z migracji. 
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- Jeśli chodzi o nielegalną migrację, w uwagach wzywa się do lepszej ochrony europejskich 

granic lądowych i morskich, przy większym wsparciu dla państw granicznych UE. Zastanawiano 

się także nad sposobami przeciwdziałania takim atakom jak białoruskie ataki hybrydowe. 

Wspomniano też o potrzebie zajęcia się pierwotnymi przyczynami migracji i udzielenia krajom 

pochodzenia większej i lepszej pomocy rozwojowej, prowadzącej do przejrzystych i 

konkretnych działań. We wpisach na platformie poruszono ponadto kwestię migracji 

klimatycznej.  

- Jeśli chodzi o azyl i integrację, we wpisach apeluje się o wspólną politykę migracyjną opartą 

na solidarności i prawach człowieka, o poszanowanie praw człowieka i prawa, a także o 

skuteczną politykę powrotów dla osób, które nie otrzymały statusu uchodźcy.  

4. Prezentacja projektów propozycji, zgodnie z załączonymi kategoriami, i dyskusja nad nimi w celu 

przedstawienia ich na sesji plenarnej 26 marca 2022 r. 

Członkowie grup roboczych z zadowoleniem przyjęli projekty propozycji i stwierdzili, że są one wierne 

zaleceniom europejskich obywateli. Ogólnie rzecz biorąc, wyrazili poparcie dla większości z nich i 

podzielili się swoimi komentarzami i uwagami na temat poszczególnych środków:  

  

Kategoria I, legalna migracja – projekt propozycji 1 

Środek 1: nie zgłoszono żadnych uwag.  

Środek 2: poproszono o skonkretyzowanie projektu poprzez odniesienie do partnerstw w zakresie 

talentów. 

Środek 3:  zasugerowano poprawę brzmienia tekstu, np. poprzez odniesienie do „odpowiednich 

kwalifikacji” i poprawę „funkcjonowania” niebieskiej karty. Omówiono także potrzebę rozwiązania 

problemu drenażu mózgów z państw trzecich.  

Środek 4: podkreślono związek ze środkiem 2. Przeprowadzono dyskusję na temat zmiany słowa 

„badanie” (or. screening) na „dopasowanie podaży i popytu na umiejętności”, aby lepiej odzwierciedlić 

znaczenie. Wspomniano także o potrzebie lepszego podkreślenia charakteru „online”. 

Środek 5: przeprowadzono dyskusję na temat roli związków zawodowych, sugerując dodanie słów „na 

poziomie krajowym” do istniejącego sformułowania „na poziomie ponadnarodowym”, aby odnieść się 

do praw pracowniczych i znaleźć nowe odniesienie do terminu „harmonizacja”.   

Środek 6: zgłoszono uwagę, aby sformułowania były bardziej pozytywne.  

Środek 7: aby lepiej oddać znaczenie zaleceń obywateli, zasugerowano, aby utrzymać tę propozycję w 

trzeciej kategorii.  

Kategoria II, nielegalna migracja – projekt propozycji 1 

Środek 1: zasugerowano przeniesienie tego środka niżej, jak również połączenie go ze środkiem 3. 

Przedstawiono również kilka sugestii redakcyjnych, np. dodanie słów „w celu zapewnienia ochrony 
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wszystkich granic zewnętrznych”, aby odzwierciedlić brzmienie zalecenia ze strony obywateli. 

Zwrócono także uwagę na kwestię rozliczalności Fronteksu.  

Środek 2: Zaproponowano dodanie słowa „społeczny” do istniejącego sformułowania „rozwój 

gospodarczy”. Kilku członków zastanawiało się także, czy zasadne jest dodanie odniesienia do 

„sprawiedliwej i zrównoważonej polityki handlowej”. Przewodniczący zaznaczył, że dyskusja ta należy 

do kompetencji innej grupy roboczej (UE w świecie), a uwaga powinna skupiać się na migracji. 

Kategoria II, nielegalna migracja – projekt propozycji 2 

Środek 1: kilku członków zasugerowało, aby dodać odniesienie do „grup szczególnie wrażliwych”. 

Środek 2: zasugerowano sprecyzowanie, że „integracja” powinna odnosić się do migrantów i 

uchodźców o uregulowanym statusie, zaś „powrót/repatriacja” do migrantów o nieuregulowanym 

statusie. Wspomniano także o roli odpowiednich władz lokalnych i regionalnych oraz społeczeństwa 

obywatelskiego.  

Kategoria III, azyl, integracja – projekt propozycji 1 

Kilku członków skomentowało sformułowanie użyte w tytule celu ogólnego, odnosząc się do 

negatywnej konotacji terminu „podział obciążeń”.  

Środek 1: zasugerowano dodanie odniesienia do poszanowania prawa wewnętrznego, a także do 

potrzeby przyspieszenia procesu przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Zaapelowano o dodanie 

odniesienia do poprawy przejrzystości i rozliczalności; przeprowadzono także dyskusję na temat roli 

Fronteksu i procedur kontroli bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej. 

Środek 2: pojawiły się pewne wątpliwości co do tego środka w świetle aktualnego stanu wdrażania 

dyrektywy 2013/33. Wiceprzewodniczący Komisji M. Schinas zabrał głos, by wyjaśnić sytuację, i 

stwierdził, że warunki ekonomiczne i społeczne nie są zharmonizowane w różnych państwach 

członkowskich, stąd regulacja nie byłaby możliwa, dlatego też zaproponował następujące 

sformułowanie: Wzmocnienie minimalnych norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o 

azyl określonych w dyrektywie 2013/33 poprzez bardziej zdecydowane środki ustawodawcze mające 

na celu poprawę infrastruktury i zakwaterowania. 

Środek 3: zaproponowano zmianę słowa „zastąpienie” na „rewizja” oraz zmianę sformułowania 

„podział obciążeń” na „solidarność i sprawiedliwy podział odpowiedzialności”. Jeden z członków 

wspomniał, że solidarność powinna być dobrowolna, ponieważ doświadczenia z 2015 r. pokazały, że 

tylko dobrowolna solidarność może działać, i że solidarność może przybierać różne formy, nie tylko 

redystrybucji migrantów; inni podkreślili potrzebę solidarności i redystrybucji osób ubiegających się o 

azyl pomiędzy państwa członkowskie.  

Środek 4: oprócz istniejącego sformułowania „małoletni pozbawieni opieki” zasugerowano dodanie 

odniesienia do „wszystkich małoletnich”.  

Środek 5: zasugerowano dodanie odniesienia do zwiększenia zasobów finansowych i ludzkich, jak 

również zdolności zarządzania.  
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Kategoria III, azyl, integracja – projekt propozycji 2 

Ze względu na ograniczenia czasowe środki 1 i 2 omówiono łącznie. 

Środek 1: wspomniano o potrzebie dodania odniesienia do „aktywności”, oprócz obecnego 

sformułowania „kursy integracyjne”.  

Środek 2: uznano za konieczne dodanie zakresu geograficznego „w całej UE”.  

Oprócz wyżej wspomnianego wystąpienia dotyczącego konkretnej kwestii warunków przyjmowania 

wiceprzewodniczący M. Schinas podkreślił również znaczenie uruchomienia dyrektywy w sprawie 

tymczasowej ochrony na mocy historycznej jednomyślnej decyzji państw członkowskich podjętej na 

posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 3 marca, która daje 

„automatyczny, natychmiastowy i bezwarunkowy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, rynku pracy 

i zezwolenia na pobyt”. Na obecnym, drugim etapie prace koncentrują się na stworzeniu z państwami 

członkowskimi, wraz z uruchomieniem środków finansowych (3,5 mld EUR), konkretnych warunków 

wdrożenia dyrektywy. Ponadto wiceprzewodniczący podkreślił istotny wkład migrantów w ożywienie 

europejskiego systemu społecznego, pobudzenie europejskich rynków pracy i gospodarki oraz 

znalezienie umiejętności w sektorach odpowiadających potrzebom państw członkowskich. Legalne 

ścieżki migracji mogą być szansą dla Europy. Wiceprzewodniczący potwierdził gotowość Komisji do 

podjęcia pozytywnych działań wynikających z zaleceń Konferencji w tej dziedzinie. 

Wiceprzewodniczący podkreślił, że wnioski ustawodawcze w ramach Paktu są środkiem do osiągnięcia 

naszego celu, w którym „nie jesteśmy już strażakami gaszącymi kryzysy migracyjne, ale raczej 

architektami przyszłości wspólnego europejskiego systemu azylowego i migracyjnego”. 

5. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczego 

Przewodniczący podziękował członkom grup roboczych za ich wkład i ogłosił, że propozycje zostaną 

zmienione w celu uwzględnienia najbardziej zgodnych uwag, tak by można je było przedyskutować na 

następnym posiedzeniu grup roboczych.   
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Załącznik: lista członków zarejestrowanych do udziału w posiedzeniu  

p. Fabian PSAILA 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 Przedstawiciel lokalny/regionalny 

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. Vasil GEORGIEV 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 Przedstawiciel lokalny/regionalny 

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. Oszkár  ÖKRÖS  Rada 

p. Philippe OLIVIER Parlament Europejski 

p. Laurentiu  PLOSCEANU  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Yoomi RENSTROM Komitet Regionów 

p. Milosh  RISTOVSKI Społeczeństwo obywatelskie 
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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 

 


