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SÚHRNNÝ ZÁZNAM ZO ŠIESTEJ SCHÔDZE PRACOVNEJ SKUPINY PRE 

MIGRÁCIU  
 

Piatok 25. marca 2022, 9:00 – 11:30 a 14:00 – 16:00 

 

1. Otvorenie predsedom  

Nasledujúci predsedovia: Alessandro Alfieri, člen talianskeho senátu, Taliansko; Dimitris Kairidis, 

poslanec gréckeho parlamentu, Grécko 

Predseda pán Alfieri otvoril zasadnutie. Vysvetlil, že predbežné návrhy boli vypracované v každom 

z troch okruhov [i) legálna migrácia, ii) nelegálna migrácia, iii) azyl, integrácia] a že každý z návrhov 

obsahuje všeobecný cieľ a súbor opatrení, pričom každé opatrenie priamo odkazuje na odporúčania 

občanov. Objasnil, že predbežné návrhy vypracovali dvaja nasledujúci predsedovia, hovorca 

a zástupca hovorcu v spolupráci so spoločným sekretariátom.  

Predseda zdôraznil, že v predbežných návrhoch je snaha rešpektovať zmysel a ducha odporúčaní 

občanov z európskych a národných panelových diskusií občanov, a pripomenul, že cieľom je dosiahnuť 

čo najväčší konsenzus o predbežných návrhoch.   

Predseda tiež informoval členov pracovnej skupiny o talianskej národnej diskusii občanov, ktorá 

nedávno ukončila svoju činnosť, a predstavil tri odporúčania týkajúce sa otázok migrácie.  

Predseda oznámil, že súhrnná zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 11. marca 

2022, sa považuje za schválenú a bude preložená do všetkých jazykov a nahratá na platformu. 

2. Vyjadrenie hovorcu 

Hovorca uvítal pozitívne diskusie s nasledujúcimi predsedami, ktorí vypracovali predbežné návrhy, 

a vyjadril nádej na plodnú diskusiu v rámci pracovnej skupiny.  

3. Prezentácia bývalého predsedu o príspevkoch k viacjazyčnej digitálnej platforme 

Bývalý predseda pán Kairidis uvítal pokrok, ktorý dosiahla pracovná skupina, a uznal nový impulz 

vyplývajúci z udalostí na Ukrajine a utečeneckej krízy. Pozitívne zhodnotil aj prejav solidarity v tejto 

súvislosti.  

Pán Kairidis zhrnul informácie z poslednej správy platformy podľa tematických okruhov pracovnej 

skupiny: 

- Pokiaľ ide o legálnu migráciu, príspevky sa zameriavajú najmä na potrebu úspešnej migračnej 

politiky spojenej s lepšou integráciou napríklad prostredníctvom univerzitných programov, 

ako aj väčšieho množstva informácií a rozsiahlejšieho vzdelávania. Okrem toho sa spomenula 

aj potreba zmeniť znenie, aby sa zdôraznili výhody migrácie. 

- V súvislosti s nelegálnou migráciou sa v príspevkoch vyzýva na lepšiu ochranu európskych 

pozemných a námorných hraníc a na väčšiu podporu pohraničných štátov EÚ. Príspevky sa tiež 

zameriavajú na spôsoby odvracania útokov, ako sú bieloruské hybridné útoky. Okrem toho sa 



 

2 
 

spomína aj potreba riešiť základné príčiny migrácie a prispieť krajinám pôvodu väčšou 

a lepšou rozvojovou pomocou, ktorá by viedla k transparentným a konkrétnym opatreniam. 

Príspevky k tejto platforme sa týkajú aj migrácie v dôsledku zmeny klímy.  

- V oblasti azylu a integrácie vyzývajú na spoločnú migračnú politiku založenú na solidarite 

a ľudských právach, na dodržiavaní ľudských práv a zákonov, ako aj na účinnú politiku návratu 

osôb, ktoré nezískali postavenie osoby oprávnenej na azyl.  

4. Prezentácia a diskusia o predbežných návrhoch podľa priložených tematických okruhov s cieľom 

predložiť predbežné návrhy na plenárnom zasadnutí 26. marca 2022 

Členovia pracovných skupín uvítali predbežné návrhy a konštatovali, že sú v súlade s odporúčaniami 

európskych občanov. Vo všeobecnosti vyjadrili podporu väčšine z nich a podelili sa o svoje 

pripomienky a poznámky k jednotlivým opatreniam:  

  

Tematický okruh I, legálna migrácia – predbežný návrh 1 

Opatrenie 1: neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Opatrenie 2: návrh by mal byť konkrétnejší a mal by sa odvolávať na partnerstvá zamerané na talenty.   

Opatrenie 3: boli predložené návrhy na zlepšenie znenia napríklad odkazom na „príslušné kvalifikácie“ 

a zlepšením „fungovania modrej karty“.  Diskutovalo sa aj o potrebe riešiť problém úniku mozgov 

z tretích krajín.  

Opatrenie 4: bolo zdôraznené prepojenie s opatrením 2. Diskutovalo sa o zmene výrazu „skríning“ na 

„zosúladenie dopytu po zručnostiach a ich ponuky“, aby sa lepšie objasnil význam. Spomenula sa aj 

potreba lepšie zdôrazniť „online“ prostredie. 

Opatrenie 5: Diskutovalo sa o úlohe odborových zväzov, pričom sa navrhlo, aby sa k existujúcemu 

zneniu „na nadnárodnej úrovni“ pridalo „na vnútroštátnej úrovni“ s cieľom zohľadniť práva 

pracovníkov a aby sa našiel nový odkaz na pojem „harmonizácia“.   

Opatrenie 6: bola vznesená pripomienka k pozitívnejšej formulácii.  

Opatrenie 7: aby sa lepšie zdôraznil význam odporúčaní občanov, odporučilo sa ponechať tento návrh 

v treťom tematickom okruhu.  

Tematický okruh II, nelegálna migrácia – predbežný návrh 1 

Opatrenie 1: navrhlo sa presunúť toto opatrenie nižšie a zároveň ho zlúčiť s opatrením 3. Bolo 

predložených aj niekoľko návrhov odporúčaní, napr. doplnenie „na zabezpečenie ochrany všetkých 

vonkajších hraníc“, aby sa zohľadnilo znenie odporúčania občanov. Zdôraznila sa aj zodpovednosť 

agentúry Frontex.  

Opatrenie 2: bol predložený návrh, aby sa k existujúcemu výrazu „hospodársky rozvoj“ pridal 

prívlastok „sociálny“. Niekoľko členov tiež diskutovalo o tom, či je vhodné pridať odkaz na „spravodlivé 
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a vyvážené obchodné politiky“. Predseda upozornil, že táto diskusia je v kompetencii inej pracovnej 

skupiny (EÚ vo svete) a že pozornosť by sa mala naďalej venovať migrácii. 

Tematický okruh II, nelegálna migrácia – predbežný návrh 2 

Opatrenie 1: niekoľko členov navrhlo doplniť odkaz na „zraniteľné skupiny“. 

Opatrenie 2: bol predložený návrh na spresnenie, že „integrácia“ by sa mala vzťahovať na regulárnych 

migrantov a utečencov a „návrat/repatriácia“ na neregulárnych migrantov. Spomenula sa aj úloha 

príslušných miestnych a regionálnych samospráv, ako aj občianskej spoločnosti.  

Tematický okruh III, azyl, integrácia – predbežný návrh 1 

Niekoľko členov sa vyjadrilo k formulácii použitej v názve všeobecného cieľa, pričom poukázali na 

negatívnu konotáciu pojmu „rozdelenie bremena“.  

Opatrenie 1: navrhlo sa doplniť odkaz na dodržiavanie vnútorného práva, ako aj na potrebu urýchliť 

proces prijímania žiadateľov o azyl. Požadovalo sa zahrnúť odkaz na zlepšenie transparentnosti 

a zodpovednosti; diskutovalo sa aj o úlohe agentúry Frontex a o postupoch kontroly na vonkajších 

hraniciach. 

Opatrenie 2: V súvislosti s týmto opatrením boli vyjadrené určité pochybnosti vzhľadom na súčasný 

stav vykonávania smernice 2013/33. Podpredseda Komisie Schinas sa zapojil do diskusie, aby objasnil 

situáciu, a uviedol, že hospodárske a sociálne podmienky nie sú v jednotlivých členských štátoch 

harmonizované, v dôsledku čoho by regulácia nebola možná, a preto navrhol toto znenie: posilnenie 

minimálnych noriem pre prijímanie žiadateľov o azyl stanovené v smernici 2013/33 prostredníctvom 

prísnejších legislatívnych opatrení na zlepšenie prijímacích a ubytovacích zariadení. 

Opatrenie 3: bol predložený návrh zameniť výraz „nahradiť“ výrazom „prehodnotiť“ a nahradiť slovné 

spojenie „rozdelenie bremena“ slovným spojením „solidarita a spravodlivé rozdelenie 

zodpovednosti“. Jeden z členov uviedol, že solidarita by mala byť dobrovoľná, keďže skúsenosti z roku 

2015 preukázali, že len dobrovoľná solidarita môže fungovať a že solidarita sa môže prejavovať v 

rôznych formách, nielen v prerozdeľovaní migrantov; iní zdôraznili potrebu zmyslu pre solidaritu 

a prerozdelenia žiadateľov o azyl medzi členské štáty.  

Opatrenie 4: K existujúcemu slovnému spojeniu „maloleté osoby bez sprievodu“ sa navrhlo doplniť 

odkaz na „všetky maloleté osoby“.  

Opatrenie 5: navrhlo sa doplniť odkaz na zvýšenie finančných a ľudských zdrojov, ako aj riadiacich 

kapacít.  

Tematický okruh III, azyl, integrácia – predbežný návrh 2 

Vzhľadom na časové obmedzenia sa opatrenia 1 a 2 prerokovali spoločne. 

Opatrenie 1: okrem pojmu „integračné kurzy“ navrhovaného v súčasnosti sa spomenula aj potreba 

doplniť odkaz na „aktivity“.  

Opatrenie 2: zdôraznila sa potreba doplniť geografický rozsah „v celej EÚ“.  
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Okrem uvedenej pripomienky k špecifickej otázke týkajúcej sa podmienok prijímania podpredseda 

Schinas zároveň zdôraznil význam aktivácie smernice o dočasnej ochrane historickým jednomyseľným 

rozhodnutím členských štátov v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci z 3. marca, ktorou sa poskytne 

„automatický, okamžitý a bezpodmienečný prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, na trh 

práce a k povoleniam na pobyt“. V súčasnej druhej fáze sa činnosť zameriava na vytvorenie 

konkrétnych podmienok na vykonávanie smernice v spolupráci s členskými štátmi a na mobilizáciu 

finančných prostriedkov (3,5 miliardy EUR). Podpredseda okrem toho zdôraznil dôležitý prínos 

migrantov k oživeniu európskeho sociálneho systému, posilneniu európskych trhov práce 

a hospodárstva a hľadaniu zručností v odvetviach, ktoré zodpovedajú potrebám členských štátov. 

Legálne možnosti migrácie môžu byť pre Európu príležitosťou. Podpredseda potvrdil pripravenosť 

Komisie pozitívne reagovať na odporúčania konferencie v tejto oblasti. Podpredseda zdôraznil, že 

legislatívne návrhy v rámci paktu sú prostriedkom na dosiahnutie nášho cieľa, keď „už nebudeme 

hasičmi migračných kríz, ale skôr architektmi budúceho spoločného európskeho azylového 

a migračného systému“. 

5. Záverečné slová predsedu 

Predseda poďakoval členom pracovnej skupiny za ich príspevky a oznámil, že návrhy budú zrevidované 

s cieľom zohľadniť najkonsenzuálnejšie pripomienky, aby sa o nich mohlo diskutovať na ďalšom 

zasadnutí pracovných skupín.   
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Príloha: zoznam členov zaregistrovaných na zasadnutie  

Pán Fabian PSAILA Rada 

Pán Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 

Pán Alessandro ALFIERI Národné parlamenty 

Pani Abir AL-SAHLANIOVÁ Európsky parlament 

Pán Konstantinos ANDREADAKIS  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Marc ANGEL Európsky parlament 

Pán Malik AZMANI Európsky parlament 

Pán Pernando BARRENA ARZA Európsky parlament 

Pán Gunnar BECK Európsky parlament 

Pán Magnus   BERNTSSON Miestny/regionálny zástupca 

Pani Marjolijn  BULKOVÁ Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Pán Jaroslav  BŽOCH Národné parlamenty 

Pán Luís  CAPOULAS SANTOS Národné parlamenty 

Pani Liina CARROVÁ Sociálni partneri 

Pani Iness CHAKIROVÁ 
Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia občanov 

Pani Laura Maria CINQUINIOVÁ  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Angel DZHAMBAZKI Európsky parlament 

Pani Karoline EDTSTADLEROVÁ Rada 

Pani Julia EICHBERGEROVÁ  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Joseph  ELLIS Národné parlamenty 

Pán Harris  GEORGIADES Národné parlamenty 

Pán Vasil GEORGIEV Rada 

Pán Sigge Eriksson 
Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia občanov 

Pani Sunčana GLAVAKOVÁ Európsky parlament 

Pán Ľudovít  GOGA Národné parlamenty 

Pani Hafida GUELLATIOVÁ Európske panelové diskusie občanov 

Pani Gabriela HEGENBERGOVÁ  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Ylva JOHANSSONOVÁ Európska komisia 

Pán Dimitris  KAIRIDIS Národné parlamenty 

Pán Jeroen LENAERS Európsky parlament 

Pán Cees   LOGGEN Miestny/regionálny zástupca 

Pani Oudekki  LOONEOVÁ Národné parlamenty 

Pán Arminas  LYDEKA Národné parlamenty 

Pani Aurora 
MEJÍAOVÁ 
ERRASQUÍNOVÁ 

Rada 

Pani  Augusta  MONTARULIOVÁ Národné parlamenty 

Pani Nathalie  OBERWEISOVÁ Národné parlamenty 

Pán Oszkár  ÖKRÖS  Rada 

Pán Philippe OLIVIER Európsky parlament 

Pán Laurentiu  PLOSCEANU  Európsky hospodársky a sociálny výbor 
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Pani Yoomi RENSTROMOVÁ Výbor regiónov 

Pán Milosh  RISTOVSKI Občianska spoločnosť 

Pani Desislava SIMEONOVA  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Andrzej SKIBA 
Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia občanov 

Pani Sara SKYTTEDALOVÁ Európsky parlament 

Pán Jordi SOLÉ FERRANDO Európsky parlament 

Pani Petra  STEGEROVÁ Národné parlamenty 

Pán Tuomas Heikki SUIHKONEN  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Kata TUTTOVÁ Výbor regiónov 

Pán Nils USAKOVS Európsky parlament 

Pán Hubregt VERHOEVEN  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Dragan VOLAREVIC  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Krasimir ZLATINOV  Európske panelové diskusie občanov 

 


