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SÚHRNNÝ ZÁZNAM Z PIATEJ SCHÔDZE PRACOVNEJ SKUPINY PRE 

MIGRÁCIU  
 

piatok 11. marca 2022 od 9.00 h do 11.00 h 

 

1. Otvorenie – predseda  

Súčasný a bývalý predseda: Alessandro Alfieri, člen talianskeho senátu, Taliansko; Dimitris Kairidis, 

poslanec gréckeho parlamentu, Grécko 

Predseda Alfieri otvoril schôdzu vyjadrením úplnej solidarity s ukrajinským ľudom a dôrazne odsúdil 

vojnu proti Ukrajine. Privítal skutočnosť, že EÚ reagovala a vystupovala jednotne, pričom okrem iného 

poukázal na prísne sankcie, ktoré prijala EÚ.  Privítal najmä dohodu členských štátov o aktivácii 

smernice o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje minimálne normy ochrany a zaručuje rozdelenie 

zaťaženia. Poznamenal, že niektoré odporúčania, ktoré prijali občania, sa uberajú rovnakým smerom 

ako rozhodnutie Rady o dočasnej ochrane. Jedným z hlavných cieľov aktivácie smernice o dočasnej 

ochrane je znížiť tlak na azylový systém a umožniť osobám využívať harmonizované práva v celej EÚ: 

pobyt, prístup k práci, bývaniu, lekárskej starostlivosti a vzdelávaniu detí. Komisia bude koordinovať 

výmenu informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s ich prijímacou kapacitou a identifikovanými 

potrebami podpory. Agentúry EÚ môžu na žiadosť členských štátov poskytnúť ďalšiu podporu. 

Niektoré z týchto otázok boli predmetom odporúčaní občanov.  

Predseda oznámil, že súhrnný záznam z predchádzajúcej schôdze, ktorá sa konala 1. marca, sa 

považuje za schválený a bude preložený do všetkých jazykov a nahraný na platformu. 

2. Opatrenia nadväzujúce na prezentáciu občanov, ktorá bola venovaná odporúčaniam európskej 

panelovej diskusie občanov 4 a národných panelových diskusií občanov týkajúcich sa migrácie 

2.1 Legálna migrácia (pozri tabuľku v prílohe) 

2.2 Neregulárna migrácia (pozri tabuľku v prílohe) 

2.3 Azyl, integrácia (pozri tabuľku v prílohe) 

Traja občania z európskej panelovej diskusie občanov predstavili svoje odporúčania. Veľmi sa 

zaujímali o to, čo sa stane s odporúčaniami občanov po 9. máji. Predovšetkým zdôraznili: 

- že jadrom ich žiadosti je mať spoločnú európsku koncepciu migrácie, ktorá rešpektuje ľudské 

práva a je efektívna; migračná politika musí byť transparentná a založená na solidarite; 

- občania odporučili prepracovať pravidlá EÚ v oblasti azylu a migrácie a nahradiť dublinský 

systém; 

- potrebu spoločných postupov na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne inštitúcie a inštitúcie EÚ 

postupovali rovnako; 

- potrebu monitorovania a potrebu úradu pre otázky azylu, ktorý by podporoval a zabezpečoval 

rýchle vybavenie konaní a v prípade potreby posielal ľudí späť do bezpečných tretích krajín; 
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- je potrebné, aby inštitúcie urýchlene prijali rozhodné opatrenia, čo je vzhľadom na situáciu na 

Ukrajine čoraz dôležitejšie;  

- spoločné a rýchlejšie postupy, pokiaľ ide o spracovanie/posudzovanie žiadostí o azyl; 

- rozšírenie právomocí Agentúry Európskej únie pre azyl s cieľom uľahčiť prerozdeľovanie 

migrantov, najmä žiadateľov o azyl a utečencov, v rámci EÚ; 

- rýchle zriadenie azylových centier pre maloleté osoby bez sprievodu;  

- potrebu, aby EÚ pracovala na základných príčinách migrácie investovaním v krajinách pôvodu; 

- lepšie spôsoby integrácie utečencov a žiadateľov o azyl;  

- podporu regulárnej migrácie kvalifikovaných pracovníkov pre potreby pracovnej sily a 

opatrenia na boj proti neregulárnej migrácii ako zdroja chudoby členských štátov, 

- potrebu podporovať jednotný systém uznávania odborných a akademických kvalifikácií  a na 

tento účel zriadiť agentúru EÚ, a to aj v oblasti integrácie a odbornej prípravy, pre ktorú by 

mohla byť základom sieť EURES; 

- význam harmonizácie pracovných podmienok v celej EÚ, a to aj posilnením úlohy odborových 

zväzov na nadnárodnej úrovni s cieľom znížiť rozdiely v pracovných podmienkach medzi 

členskými štátmi, a tým znížiť vnútornú hospodársku migráciu; 

- skríning občanov v krajinách odchodu a v krajinách odchodu osôb vhodných na pracovné 

miesta v EÚ, a to na základe verejných kritérií, ktoré by mohla uplatňovať európska agentúra; 

- informovanie a vzdelávanie občanov o migrácii prostredníctvom vzdelávacích programov pre 

deti, mediálnych kampaní a stimulov pre činnosti mimovládnych organizácií. 

Zástupca francúzskej panelovej diskusie občanov predložil aj odporúčania súvisiace s migráciou, 

pričom najskôr zdôraznil, že ich odporúčania sa prekrývajú s odporúčaniami európskych panelových 

diskusií občanov a majú mnoho podobností. Spomenul najmä tieto skutočnosti: 

- vytvorenie osobitného úradu pre migračnú politiku s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 

základných práv migrantov, integráciu prostredníctvom vzdelávania a rešpektovanie 

európskych hodnôt;  

- zriadením úradu zabezpečujúceho spoluprácu a rozvojovú pomoc by sa riadili toky od 

samotného začiatku a rozvojová politika EÚ by sa realizovala spôsobom, aby migranti radšej 

zostávali vo svojej krajine pôvodu, čím by sa zastavili migračné toky;  

- potrebu rovnocenného zapojenia všetkých členských štátov bez ohľadu na to, či sú 

pohraničnými krajinami;  

- vytvorenie Európskej charty zjednotenej a humánnej Európy, ktorú schválili všetky štáty a 

potvrdili občania.  

 

3. Diskusia 

Predsedajúci rozčlenil diskusiu podľa troch hlavných tém.  
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3.1 Legálna migrácia  

Členovia pracovnej skupiny vo všeobecnosti uvítali odporúčania občanov týkajúce sa legálnej migrácie. 

Boli prednesené tieto poznámky: 

- okrem vytvorenia bezpečných legálnych ciest je dôležité ponúkať dôstojné prijímanie; 

- odporúčanie 7 privítalo niekoľko členov pracovnej skupiny; jeden člen tiež v reakcii na 

odporúčanie 7 uviedol, že nielen vysokokvalifikovaná pracovná sila je potrebná;  

- niekoľko členov tiež predložilo odporúčanie 9 ako dôležité odporúčanie; 

- jeden člen tiež zdôraznil, že vojna na Ukrajine a prílev utečencov zmenili systém migrácie 

pracovnej sily, keďže utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny sa poskytuje prístup na trh práce; 

- niekoľko členov zdôraznilo aj význam prispievania k pracovnej sile ako prostriedku rýchlej 

integrácie do spoločnosti EÚ; 

- spomenula sa aj potreba bojovať proti vnútornej migrácii EÚ zvýšením noriem v krajinách, 

ktoré sú menej atraktívne, a riešiť vplyv úniku mozgov v EÚ; 

- jeden člen tiež reagoval na odporúčanie 30 a vyjadril podporu celkovému cieľu, pričom položil 

otázku, či občania zvážili dočasnú migráciu pracovnej sily. 

3.2 Neregulárna migrácia  

Počas tejto diskusie mnohí členovia prepojili odporúčania týkajúce sa neregulárnej migrácie a azylu a 

integrácie.  

- viacerí členovia uvítali odporúčanie 10 a zameranie sa na ľudské práva; jeden člen uviedol, že 

odporúčanie 10 by skôr malo odkazovať na „vysoký minimálny štandard“ prijímacích 

zariadení, a nie na „rovnosť“;  

- viacerí členovia tiež naliehavo vyzývali, aby sa namiesto výrazu „nelegálna“ migrácia používal 

výraz „neregulárna“ migrácia;  

- niektorí členovia vyzvali na rozlišovanie medzi legálnou a neregulárnou migráciou a na 

zabezpečenie otvorenej solidarity so skutočnými žiadateľmi o azyl prichádzajúcimi z Ukrajiny 

a na zastavenie neregulárnej migrácie; 

- niektorí zdôraznili, že nesúhlasia s inštrumentalizáciou migrácie; 

- len málo členov vyjadrilo zdržanlivosť voči odporúčaniu 8 o udelení väčších právomocí 

agentúre Frontex, pričom uviedlo, že by to mohlo podliehať podmienkam a zárukám väčšej 

transparentnosti; 

- niekoľko ďalších členov uvítalo odporúčanie 8 a trvalo na tom, že je potrebné chrániť vonkajšie 

hranice EÚ a aby agentúra Frontex plnila svoj súčasný mandát; v tejto súvislosti jeden člen tiež 

naliehal na väčšiu finančnú a technickú podporu zo strany EÚ na ochranu vonkajších hraníc a 

jeden člen tiež poukázal na inštrumentalizáciu migrantov tretími krajinami; v tejto súvislosti 

sa spomenula aj potreba silnej ochrany vonkajších hraníc a predbežného preverovania 

žiadateľov o azyl a väčšia finančná a technická podpora pre členské štáty s vonkajšími 

hranicami; 
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- niekoľko z nich poukázalo na to, že je potrebné nájsť formu ochrany hraníc a solidarity; 

solidarita by sa mohla realizovať rôznymi spôsobmi, a to nielen prostredníctvom 

premiestňovania, ale aj materiálnymi, ľudskými, administratívnymi alebo finančnými zdrojmi; 

- pokiaľ ide o mandáty agentúr EÚ, jeden člen uviedol, že musia plniť svoje existujúce mandáty 

týkajúce sa operácií na mieste; situácia s UA ukázala, že členské štáty boli schopné samostatne 

zvládnuť veľký prílev migrantov bez podpory agentúr; 

- upozornilo sa aj na potrebu účinnej politiky návratu osôb, ktorým nebol udelený azyl; 

- viacerí poslanci uvítali odporúčanie č. 27 o partnerstvách s krajinami pôvodu s cieľom riešiť 

migráciu v jej základné príčinách; spolupráca s tretími krajinami bola dôležitá na nájdenie 

politického riešenia a riešenie základných príčin; 

- v jednom vystúpení sa spomenula aj skutočnosť, že migranti spáchali teroristický útok, zatiaľ 

čo ďalší členovia zdôraznili, že je potrebné vyhnúť sa kriminalizácii migrantov; nájsť spôsob 

návratu, bojovať proti nelegálnej migrácii, prevádzačom a závažnej organizovanej trestnej 

činnosti; 

- zachovanie bezpečnosti a reforma azylových pravidiel nemôžu byť na úkor hodnôt EÚ v oblasti 

solidarity, zákonnosti a pomoci. 

 

3.3 Azyl, integrácia  

- utečenci by mali mať možnosť využívať svoje zručnosti a najlepší spôsob, ako ich 

integrovať, je prostredníctvom pracovných miest; 

- viacerí členovia opätovne pripomenuli odporúčanie 33 o nahradení dublinského systému;  

- v súvislosti s odporúčaním 33 jeden člen poukázal na to, že pri stanovovaní kvót by sa mal 

zohľadniť počet utečencov, ktorých už členský štát prijal, a jeho kapacity; takisto aj potreba 

dôstojných uvítacích prijímacích zariadení;  

- v súvislosti s odporúčaním 35 viacerí členovia zdôraznili, že pohraničné štáty EÚ musia 

využívať solidaritu iných členských štátov, a poukázali aj na to, že solidarita sa môže 

uplatňovať v rôznych formách, napríklad s finančnou podporou; 

- zdôraznila sa potreba zapojiť miestnu a regionálnu úroveň s cieľom zabezpečiť integráciu 

migrantov;  

na záver diskusie na tému migrácie jeden člen spochybnil integritu procesu výberu občanov, čo 

vyvolalo silné reakcie občianskej zložky; najmä jedna občianka chcela objasniť, že člen nesprávne 

pochopil jej slová.  

4. Zhrnutie bývalého predsedu 

Bývalý predseda privítal pokrok v pracovnej skupine a opätovne vyjadril optimizmus, pokiaľ ide o 

obsah, ktorý z procesu vzíde. Odsúdil inváziu na Ukrajinu. Celkovo sa domnieva, že toto by mohlo byť 

impulzom pre Európu, aby sa viac zjednotila a stala sa silnejšou. Pripomenul, že niektoré krajiny v roku 
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2015 veľmi namietali proti prílevu utečencov, zatiaľ čo tie isté krajiny sú dnes v popredí súčasnej krízy 

a preukazujú väčšiu veľkorysosť, čo privítal. Vyjadril presvedčenie, že ide o pozitívny vývoj, ktorý nám 

umožní uvedomiť si, že spoločné problémy si vyžadujú spoločné riešenia. 

Rokovania uzavrel týmito poznámkami:  

- čo sa týka legálnej migrácie: zdôraznil potrebu legálnych ciest s rôznou podporou, 

informáciami a zvyšovaním povedomia;  

- čo sa týka nelegálnej migrácie: ľudské práva sú nespochybniteľné, neoddeliteľné od tejto 

témy a je potrebné riešiť nadmernú záťaž pre pohraničné štáty EÚ, podporu, solidaritu a 

pomoc krajinám pôvodu; 

- čo sa týka azylu a integrácie: je nevyhnutné sprísniť a konsolidovať vnútroštátne politiky do 

spoločného systému EÚ. 

Pokiaľ ide o tvrdenia jedného člena týkajúce sa integrity výberu občanov, bývalý predseda sa 

domnieva, že tieto tvrdenia by mali byť nastolené v pléne a spoluorganizátori by mali reagovať čo 

najkomplexnejšie a najtransparentnejšie, aby v súvislosti s reprezentatívnosťou občanov a ich 

odporúčaniami a návrhmi neexistovali žiadne pochybnosti.  

5. Záverečné slová predsedu 

Predseda poďakoval členom pracovnej skupiny za ich príspevky a so záujmom očakáva ďalšie kroky.  
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Príloha I: Klastre odporúčaní 

Klastre Odporúčania 
 

Legálna 
migrácia 

Európska panelová diskusia občanov 4:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Panelová diskusia litovských (LT) občanov: 9 
 

Neregulárna 
migrácia 

Európska panelová diskusia občanov 4:  8, 10, 27, 35 
 
Panelová diskusia francúzskych (FR) občanov: Zmena 2  
 
Panelová diskusia litovských (LT) občanov: 10 
 
Panelová diskusia holandských (NL) občanov: 3 (v oddiele o migrácii) 
 

Azyl, 
integrácia 

Európska panelová diskusia občanov 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
40 
 
Panelová diskusia francúzskych (FR) občanov: Zmena 13 
 
Panelová diskusia litovských (LT) občanov: 2, 3, 8  
 
Panelová diskusia holandských (NL) občanov: 2 (v oddiele o migrácii) 
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Príloha II: zoznam členov zaregistrovaných na schôdzu  

pán Carmelo ABELA Rada 

pán Arnoldas ABRAMAVICIUS Rada 

pán Alessandro ALFIERI národné parlamenty 

pani Abir AL-SAHLANI 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  BULK Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Jaroslav  BŽOCH národné parlamenty 

pán Luís  CAPOULAS SANTOS národné parlamenty 

pani Liina CARR sociálni partneri 

pani Iness CHAKIR 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Laura Maria CINQUINI európske panelové diskusie občanov 

pani Gabriella CÍVICO občianska spoločnosť 

pán Angel DZHAMBAZKI Európsky parlament 

pani Karoline EDTSTADLER Rada 

pani Julia EICHBERGER európske panelové diskusie občanov 

pán Joseph  ELLIS národné parlamenty 

pán Harris  GEORGIADES národné parlamenty 

pán Vasil GEORGIEV Rada 

pani Elsie GISSLEGÅRD 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Sunčana GLAVAK Európsky parlament 

pán Ľudovít  GOGA národné parlamenty 

pani Hafida GUELLATI európske panelové diskusie občanov 

pani Gabriela HEGENBERG európske panelové diskusie občanov 

pani Ylva JOHANSSON Európska komisia 

pán Dimitris  KAIRIDIS národné parlamenty 

pán Jeroen LENAERS Európsky parlament 

pán Cees   LOGGEN miestny/regionálny zástupca 

pani Oudekki  LOONE národné parlamenty 

pán Arminas  LYDEKA národné parlamenty 

pani Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rada 

pani  Augusta  MONTARULI národné parlamenty 

pani Nathalie  OBERWEIS 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 RENSTRÖM Výbor regiónov 

pani Desislava SIMEONOVA európske panelové diskusie občanov 

pán Andrzej SKIBA 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Sara SKYTTEDAL Európsky parlament 

pán Jordi SOLÉ Európsky parlament 

pani Petra  STEGER národné parlamenty 

pán Tuomas Heikki SUIHKONEN európske panelové diskusie občanov 

pani Kata TUTTO Výbor regiónov 

pán Nils USAKOVS Európsky parlament 

pán Hubregt VERHOEVEN európske panelové diskusie občanov 

pán Dragan VOLAREVIĆ európske panelové diskusie občanov 

pán Krasimir ZLATINOV európske panelové diskusie občanov 

 


