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NÁVRH SOUHRNNÉHO ZÁPISU Z PÁTÉ SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO 
MIGRACI  

 

Úterý 7. dubna 2022, 18:00 - 20:00 

 

1. Úvodní slovo předsedy  

Předsedové (po sobě následující): Alessandro Alfieri, člen italského Senátu, Itálie; Dimitris Kairidis, 
poslanec řeckého parlamentu, Řecko. 

Předseda Alfieri zahájil schůzi a poděkoval členům pracovní skupiny za plodné diskuse na předchozí 
schůzi dne 25. března 2022. Vysvětlil, že návrhy byly v úzké spolupráci s mluvčím revidovány po šesté 
schůzi pracovní skupiny, aby byly zohledněny připomínky, v jejichž případě bylo dosaženo největší 
shody.   

Předseda oznámil, že souhrnný zápis z předchozí schůze konané dne 25. března je považován za 
schválený a bude přeložen do všech jazyků a nahrán na platformu.  

2. Vystoupení mluvčího 

Mluvčí rovněž uvítal plodné diskuse v předchozí pracovní skupině a vyzdvihl hlavní navrhované změny. 
Poté dal slovo jinému občanovi, který přednesl několik podnětů k předlohám revidovaných návrhů: 

- v opatření 3 prvního návrh by měl být, pokud jde o „odliv mozků“, doplněn odkaz na opatření 
1 druhého návrhu, neboť tato opatření spolu souvisejí.  

- v opatření 5 prvního návrhu, které se týká informování a vzdělávání v oblasti migrace, doplnit 
rovněž odkaz na „začleňování“. 

- změnit název cíle třetího návrhu tak, aby lépe odrážel související opatření.  

Předseda poděkoval mluvčímu za jeho vystoupení a požádal členy, aby se těmito návrhy zabývali.  

3. Prezentace a diskuse o revidovaných předběžných návrzích s ohledem na jejich předložení na 
plenárním zasedání dne 8. a 9. dubna 2022 

Předseda představil revidované předběžné návrhy a podrobným způsobem postupně popsal všechny 
provedené úpravy.   

V následné diskusi byly předloženy tyto návrhy: 

- Členové pracovní skupiny revidované předlohy návrhů obecně uvítali. 

- Návrhy předložené občany získaly obecnou podporu, jak je uvedeno výše. 

- Několik členů pracovní skupiny požádalo o doplnění jasného odkazu na úlohu místních a 
regionálních orgánů a organizací občanské společnosti v procesu integrace.  

- Jeden člen, podporovaný několika dalšími, navrhl doplnit do opatření zmínku o obchodování 
se ženami a dětmi s odkazem na současnou dramatickou situaci.    
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Návrh 1: 

- Byl předložen návrh vypustit odkaz na „vytvoření integrované agentury“ v opatření 2 prvního 
návrhu a začít „rozšířením pravomocí EURES...“ s odůvodněním, že by to mohlo vést ke vzniku 
konkurenčních subjektů, neboť EURES již existuje a nedávné hodnocení dospělo k závěru, že 
EURES je relevantní. Namísto toho byla navržena možnost „vytvoření evropského subjektu“, 
abychom vyjádřili, že bychom měli vycházet z toho, co již existuje.  K témuž opatření byla 
vznesena další připomínka s cílem doplnit slova „rovné“ a „zacházení“ („rovný přístup na trh 
práce EU a rovné zacházení na tomto trhu“).  

- Proběhla diskuse o slovu „harmonizace“ v opatření 4 prvního návrhu, neboť EU nemá 
pravomoc ukládat harmonizované pracovní podmínky, přičemž několik členů požadovalo 
přeformulování, například „harmonizace minimálních norem pracovních podmínek“ nebo 
„podpora vzestupné konvergence“. Mluvčí zdůraznil, že záměrem je omezit vnitřní migraci v 
EU a odliv mozků. 

- Jeden člen rovněž navrhl doplnit nové opatření týkající se využívání Schengenského 
informačního systému a vnitrostátních databází s cílem řešit vykořisťování migrantů ve stínové 
ekonomice.  

Návrh 2: 

- Bylo navrženo doplnění slov „prostřednictvím dohod o partnerství“ do opatření 1 druhého 
návrhu.  

- Jeden člen požádal, aby bylo v opatření 2 druhého návrhu doplněno o zvýšení nezávislosti 
agentury Frontex. U téhož opatření jiný člen požádal o doplnění pojmu „kontrola“, který by 
doplnil stávající „ochranu všech vnějších hranic“. Kromě toho bylo navrženo přeformulovat 
druhou část opatření s cílem vyjasnit „hybridní útoky třetích zemí, které využívají migranty“ a 
„porušování lidských práv“.  

Návrh 3: 

- V souvislosti s opatřením 1 třetího návrhu bylo navrženo přeformulovat „ukládání 
legislativních opatření EU“ na „rozvoj celounijních opatření“, aby tak znění lépe odráželo 
proces nových legislativních opatření.  

- V opatření 2 třetího návrhu jeden člen navrhl, aby se odkazovalo na pomoc třetím zemím 
založenou na akademickém výzkumu.  

Návrh 4: 

- Pokud jde o opatření č. 2 čtvrtého návrhu, jeden člen požádal, aby bylo v zájmu větší 
vyváženosti návrhů zváženo doplnění „jiných forem solidarity“.  K tomuto bodu předseda 
uvedl, že by mohl vytvořit vyvážený kompromis.  

- Jeden člen se vyjádřil k opatření 3 návrhu 4, neboť podle jeho názoru minimální normy pro 
přijímání žadatelů o azyl uvedené ve směrnici 2013/33/EU již poskytují dostatečné normy.  

- V opatření 5 čtvrtého návrhu několik členů navrhlo neodkazovat na posílení mandátu 
Agentury EU pro azyl, což odůvodnili tím, že mandát byl nedávno posílen.  
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- V návrhu č. 4 jeden člen rovněž navrhl doplnit nové opatření týkající se začlenění zbývajících 
členských států EU do schengenského prostoru.  

Návrh 5: 

- V opatření 1 pátého návrhu bylo navrženo zdůraznit úlohu místních a regionálních orgánů a 
organizací občanské společnosti.  

- Pokud jde o opatření 2 pátého návrhu, bylo navrženo doplnit „pokud možno zajistit 
soběstačnost“. U téhož opatření jeden člen požádal o vypuštění slova „příslušné kvalifikace“ a 
o doplnění slov „založené na rovném zacházení a důstojných pracovních podmínkách“.  

- Jeden člen rovněž požádal o nové opatření týkající se dekriminalizace humanitární pomoci 
poskytované nevládními organizacemi. 

4. Závěrečné slovo předsedy 

Předseda poděkoval členům pracovní skupiny (rovněž jménem pana Kairidise) za jejich nasazení v 
tomto procesu a za jejich příspěvky.   
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Příloha: seznam členů zapsaných na schůzi  

Titul Jméno Příjmení Složka 
pan Andy ELLUL Rada 
pan Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 
pan Alessandro ALFIERI vnitrostátní parlamenty 
paní Abir AL-SAHLANI Evropský parlament 
pan Konstantinos ANDREADAKIS  evropské panelové diskuse občanů 
pan Marc ANGEL Evropský parlament 
pan Malik AZMANI Evropský parlament 
pan Pernando BARRENA ARZA Evropský parlament 
pan Gunnar BECK Evropský parlament 
pan Magnus   BERNTSSON zástupce místních/regionálních orgánů 
paní Marjolijn  BULK Evropský hospodářský a sociální výbor 
pan Jaroslav  BŽOCH vnitrostátní parlamenty 
pan Luís  CAPOULAS SANTOS vnitrostátní parlamenty 
paní Liina CARR sociální partneři 

paní Iness CHAKIR evropské panelové diskuse/akce 
občanů 

paní Laura Maria CINQUINI  evropské panelové diskuse občanů 
pan Angel DZHAMBAZKI Evropský parlament 
paní Karoline EDTSTADLER Rada 
paní Julia EICHBERGER  evropské panelové diskuse občanů 
pan Joseph  ELLIS vnitrostátní parlamenty 
pan Harris  GEORGIADES vnitrostátní parlamenty 
paní Maya DOBREVA Rada 

paní Sigge ERIKSSON vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Sunčana GLAVAK Evropský parlament 
pan Ľudovít  GOGA vnitrostátní parlamenty 
paní Hafida GUELLATI evropské panelové diskuse občanů 
paní Gabriela HEGENBERG  evropské panelové diskuse občanů 
paní Ylva JOHANSSON Evropská komise 
pan Dimitris  KAIRIDIS vnitrostátní parlamenty 
pan Jeroen LENAERS Evropský parlament 

pan Cees   LOGGEN zástupkyně místních/regionálních 
orgánů 

paní Oudekki  LOONE vnitrostátní parlamenty 
pan Arminas  LYDEKA vnitrostátní parlamenty 
paní Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 
paní  Augusta  MONTARULI vnitrostátní parlamenty 
paní Nathalie  OBERWEIS vnitrostátní parlamenty 
pan Tamás SZILÁGYI Rada 
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pan Philippe OLIVIER Evropský parlament 
pan Laurentiu  PLOSCEANU  Evropský hospodářský a sociální výbor 
paní Yoomi RENSTROM Výbor regionů 
pan Milosh  RISTOVSKI Civil Society 
paní Desislava SIMEONOVA  evropské panelové diskuse občanů 

pan Andrzej SKIBA vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Sara SKYTTEDAL Evropský parlament 
pan Jordi SOLÉ FERRANDO Evropský parlament 
paní Petra  STEGER vnitrostátní parlamenty 
pan Tuomas Heikki SUIHKONEN  evropské panelové diskuse občanů 
paní Kata TUTTO Výbor regionů 
pan Nils USAKOVS Evropský parlament 
pan Hubregt VERHOEVEN  evropské panelové diskuse občanů 
pan Dragan VOLAREVIC  evropské panelové diskuse občanů 
pan Krasimir ZLATINOV  evropské panelové diskuse občanů 

 


