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SKRÓCONY PROTOKÓŁ PIĄTEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 

MIGRACJI   
 

Piątek 11 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

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

parlamentu Grecji. 

Przewodniczący A. Alfieri otworzył posiedzenie, wyraził pełną solidarność z narodem ukraińskim i 

zdecydowanie potępił wojnę w Ukrainie. Odnosząc się między innymi do surowych sankcji 

wprowadzonych przez UE, z zadowoleniem przyjął jednomyślną reakcję i wspólny głos Unii.  W 

szczególności z zadowoleniem przyjął porozumienie państw członkowskich co do uruchomienia 

dyrektywy dotyczącej ochrony tymczasowej; dyrektywa ta zapewnia minimalne standardy ochrony i 

gwarantuje podział obciążeń. Zauważył, że niektóre zalecenia przyjęte przez obywateli zmierzają w 

tym samym kierunku co decyzja Rady w sprawie tymczasowej ochrony. Jednym z głównych celów 

uruchomienia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony jest zmniejszenie presji na system azylowy 

i zapewnienie zharmonizowanych przepisów w całej UE dotyczących: pobytu, dostępu do pracy, 

mieszkań, pomocy medycznej i edukacji dla dzieci. Komisja będzie koordynować wymianę informacji 

między państwami członkowskimi dotyczących ich zdolności do przyjmowania osób i określonych 

potrzeb w zakresie wsparcia. Agencje UE mogą udzielać dalszego wsparcia na wniosek państw 

członkowskich. Obywatele poruszyli niektóre z tych kwestii w zaleceniach.  

Przewodniczący ogłosił, że zatwierdzono skrócony protokół poprzedniego posiedzenia, które odbyło 

się 1 marca br.; protokół zostanie przetłumaczony na wszystkie języki i zamieszczony na platformie. 

2. Działania następcze w związku z prezentacją przez obywateli zaleceń 4. europejskiego panelu 

obywatelskiego i krajowych paneli obywatelskich dotyczących migracji 

2.1 Legalna migracja (zob. tabela w załączniku) 

2.2 Nielegalna migracja (zob. tabela w załączniku) 

2.3 Azyl, integracja (zob. tabela w załączniku) 

Obywatele uczestniczący w europejskich panelach obywatelskich przedstawili zalecenia. Byli 

bardzo ciekawi, co stanie się z zaleceniami obywateli po 9 maja. Podkreślili oni w szczególności: 

- że istotą ich wniosku jest wspólna skuteczna europejska koncepcja migracji z poszanowaniem 

praw człowieka; polityka migracyjna musi być przejrzysta i oparta na solidarności; 

- obywatele zalecili przegląd unijnych przepisów dotyczących azylu i migracji oraz zastąpienia 

systemu dublińskiego; 

- podkreślili, że trzeba ustanowić wspólne procedury, aby zapewnić spójne działania instytucji 

krajowych i unijnych; 



 

2 
 

- potrzebne jest monitorowanie, pomocny urząd ds. azylu, który zapewni szybkie procedury, a 

w razie potrzeby odeśle ludzi do bezpiecznych państw trzecich; 

- instytucje muszą szybko podjąć zdecydowane działania; jest to coraz ważniejsze ze względu na 

sytuację w Ukrainie;  

- wspólne i szybsze procedury rozpatrywania/oceny wniosków o udzielenie azylu; 

- rozszerzenie uprawnień Agencji UE ds. Azylu, aby ułatwić redystrybucję migrantów, zwłaszcza 

osób ubiegających się o azyl i uchodźców, w obrębie UE; 

- szybkie utworzenie ośrodków azylowych dla małoletnich bez opieki;  

- konieczność zajęcia się przez UE podstawowymi przyczynami migracji, poprzez inwestowanie 

w krajach pochodzenia; 

- lepsze ścieżki integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl;  

- zachęcanie do legalnej migracji wykwalifikowanych pracowników z myślą o zapotrzebowaniu 

na siłę roboczą oraz środki przeciwdziałania nielegalnej migracji jako źródła zubożenia państw 

członkowskich; 

- promowanie jednolitego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych i akademickich;  oraz 

utworzenie – w oparciu o EURES – specjalnej agencji UE działającej w dziedzinie integracji i 

szkolenia zawodowego; 

- znaczenie harmonizacji warunków pracy w całej UE, w tym poprzez umocnienie roli związków 

zawodowych na szczeblu ponadnarodowym, aby zmniejszyć różnice w warunkach pracy 

między państwami członkowskimi, a tym samym zmniejszyć wewnętrzną migrację 

ekonomiczną; 

- kontrolę obywateli zdolnych do podjęcia pracy w UE w krajach wyjazdu, w oparciu o jawne 

kryteria, które mogłaby wdrożyć agencja europejska; 

- informowanie i edukowanie obywateli na temat migracji w programach edukacyjnych dla 

dzieci, kampaniach medialnych, czy też zachęty dla organizacji pozarządowych. 

Przedstawiciel francuskiego panelu obywatelskiego również przedstawił zalecenia związane z 

migracją; podkreślił, że pokrywają się one z zaleceniami europejskich paneli obywatelskich i są do nich 

podobne pod wieloma względami. Podkreślił on w szczególności następujące kwestie: 

- utworzenie specjalnego urzędu ds. polityki migracyjnej, aby zapewnić poszanowanie praw 

podstawowych migrantów, integrację poprzez edukację i poszanowanie wartości europejskich;  

- utworzenie biura ds. współpracy i pomocy rozwojowej, które umożliwiłoby zarządzanie 

przepływami i prowadzenie polityki rozwoju UE od samego początku, tak aby migranci woleli 

pozostać w swoim kraju; dzięki temu można by zahamować przepływy migracyjne;  

- konieczność równego zaangażowania wszystkich państw członkowskich, bez względu na to, czy 

leżą przy granicy z danym państwem;  

- utworzenie europejskiej karty na rzecz zjednoczonej i humanitarnej Europy, przyjętej przez 

wszystkie państwa i zatwierdzonej przez obywateli.  
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3. Dyskusja 

Przewodniczący zorganizował dyskusję wokół trzech nadrzędnych tematów.  

3.1 Legalna migracja  

Członkowie grupy roboczej zasadniczo z zadowoleniem przyjęli zalecenia obywateli dotyczące legalnej 

migracji. Padły następujące uwagi: 

- oprócz tworzenia bezpiecznych legalnych dróg migracji ważne jest zapewnienie godnych 

warunków przyjmowania migrantów; 

- kilku członków grupy roboczej z zadowoleniem przyjęło zalecenie 7; jeden z członków odniósł 

się także do zalecenia 7, stwierdzając, że potrzebna jest nie tylko wysoko wykwalifikowana siła 

robocza;  

- kilku członków również uznało zalecenie 9 za ważne; 

- jeden z członków podkreślił również, że wojna w Ukrainie i napływ uchodźców zmieniły system 

migracji zarobkowej, ponieważ uchodźcy przybywający z Ukrainy mają dostęp do rynku pracy; 

- kilku posłów podkreśliło również znaczenie pracy jako środka szybkiej integracji ze 

społeczeństwem UE; 

- wspomniano również o potrzebie zwalczania migracji wewnątrz UE poprzez podniesienie 

standardów w krajach mniej atrakcyjnych oraz przeciwdziałania zjawisku drenażu mózgów w 

UE; 

- jeden z członków odniósł się również do zalecenia 30 – poparł jego ogólny cel i zapytał, czy 

obywatele omawiali temat tymczasowej migracji zarobkowej. 

3.2 Nieuregulowana migracja  

Podczas tej dyskusji wielu członków powiązało zalecenia dotyczące nieuregulowanej migracji z 

zaleceniami o azylu i integracji:  

- kilku członków z zadowoleniem przyjęło zalecenie 10 i nacisk na prawa człowieka. jeden z 

członków wspomniał, że zalecenie 10 powinno odnosić się raczej do „wysokich standardów 

minimalnych” dla ośrodków przyjmowania, a nie do „równych”.  

- kilku członków wezwało również do przeformułowania terminu „nielegalna migracja” na 

„nieuregulowana migracja”;  

- niektórzy uczestnicy wezwali do rozróżnienia na legalną i na nieuregulowaną migrację oraz do 

zapewnienia otwartej solidarności z rzeczywistymi osobami ubiegającymi się o azyl 

przybywającymi z Ukrainy, a także do powstrzymania nieuregulowanej migracji; 

- niektórzy wyrazili sprzeciw wobec instrumentalizacji migracji; 
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- kilku członków wyraziło wahanie w odniesieniu do zalecenia 8 dotyczącego przyznania 

większych uprawnień agencji Frontex, choć stwierdziło, że może to być warunkiem i gwarancją 

większej przejrzystości; 

- kilku innych członków z zadowoleniem przyjęło zalecenie 8 i podkreśliło, że należy chronić 

granice zewnętrzne UE oraz że Frontex musi działać zgodnie z obowiązującym obecnie 

mandatem; w tym kontekście jeden z uczestników wezwał również do zwiększenia wsparcia 

finansowego i technicznego ze strony UE w celu ochrony granic zewnętrznych, a kolejny 

mówca odniósł się również do instrumentalizacji migrantów przez państwa trzecie; w tym 

kontekście wspomniano także, że należy zdecydowanie chronić granice zewnętrzne i wstępnie 

kontrolować osoby ubiegające się o azyl oraz że należy przyznać większe wsparcie finansowe 

i techniczne dla państw członkowskich posiadających granice zewnętrzne; 

- kilku uczestników zauważyło, że należy znaleźć sposób na ochronę granic i solidarność; 

solidarność można by realizować na różne sposoby, nie tylko poprzez relokację, lecz także 

poprzez zasoby materialne, ludzkie, administracyjne lub finansowe; 

- jeśli chodzi o mandaty unijnych agencji, jeden z uczestników wspomniał, że agencje muszą 

pracować zgodnie z obowiązującymi mandatami dotyczącymi operacji w terenie; sytuacja w 

Ukrainie pokazała, że państwa członkowskie są w stanie samodzielnie zarządzać wysokim 

napływem migrantów bez wsparcia ze strony agencji; 

- zaapelowano również o skuteczną politykę powrotową w odniesieniu do osób, których 

wniosek o udzielenie azylu odrzucono; 

- kilku członków z zadowoleniem przyjęło zalecenie 27 w sprawie partnerstw z krajami 

pochodzenia w celu zwalczania migracji u jej podstaw; współpraca z państwami trzecimi jest 

istotna dla znalezienia politycznego rozwiązania sytuacji i sprostania pierwotnym przyczynom 

migracji; 

- w jednym wystąpieniu wspomniano również o tym, że jeden z ataków terrorystycznych 

przeprowadzili migranci, podczas gdy inni mówcy podkreślali, iż należy unikać kryminalizacji 

migrantów; należy znaleźć sposób na powrót, walkę z nielegalną migracją, przemytnikami 

ludzi i poważną przestępczością zorganizowaną 

- utrzymanie bezpieczeństwa i reforma przepisów azylowych nie mogą odbywać się kosztem 

wartości UE takich jak solidarność, legalność i pomoc. 

 

3.3 Azyl, integracja  

- Uchodźcy powinni mieć możliwość wykorzystywania swoich umiejętności, a najlepszym 

tego sposobem jest ich integracja przez pracę; 

- kilku uczestników powtórzyło zalecenie 33 dotyczące zastąpienia systemu dublińskiego;  

- w odniesieniu do zalecenia 33 jeden z uczestników zauważył, że przy ustalaniu kwot należy 

uwzględnić liczbę uchodźców już przyjętych przez dane państwo członkowskie oraz 

możliwości państw; ponadto należy zapewnić godne ośrodki przyjmujące;  
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- w odniesieniu do zalecenia 35 kilku mówców podkreślało, że państwa członkowskie leżące 

na granicy UE muszą korzystać z solidarności ze strony innych państw członkowskich, a 

także zwróciło uwagę na fakt, że solidarność może przejawiać się w różnych formach, na 

przykład w formie wsparcia finansowego; 

- podkreślono potrzebę zaangażowania szczebla lokalnego i regionalnego dla zapewnienia 

integracji migrantów;  

pod koniec dyskusji na temat migracji jeden z członków zakwestionował uczciwość procesu wyboru 

obywateli, co wywołało zdecydowaną reakcję ze strony przedstawicieli obywateli. W szczególności 

jedna z przedstawicielek obywateli chciała, aby wyjaśniono, że członek ten błędnie zinterpretował jej 

słowa.  

4. Podsumowanie przez byłego przewodniczącego 

Były przewodniczący z zadowoleniem przyjął postępy w pracach grupy roboczej i wyraził optymizm co 

do przyszłych wyników debat. Potępił inwazję na Ukrainę. Z ogólnego punktu widzenia wierzy on, że 

może to stanowić impuls dla Europy, aby bardziej się zjednoczyć i umocnić. Przypomniał, że w 2015 r. 

niektóre państwa zadecydowanie sprzeciwiały się napływowi uchodźców, podczas gdy te same kraje 

znajdują się teraz w czołówce, jeżeli chodzi o zmaganie się z obecnym kryzysem, i wykazują większą 

szczodrość, co z zadowoleniem przyjął. Jego zdaniem jest to pozytywny krok naprzód, który pozwoli 

nam uświadomić sobie, że wspólne problemy wymagają wspólnych rozwiązań. 

Podsumował dyskusje:  

- w sprawie legalnej migracji: podkreślił potrzebę legalnych dróg migracji przy różnym wsparciu, 

informowaniu i uświadamianiu;  

- w sprawie nieuregulowanej migracji: prawa człowieka nie podlegają negocjacjom, są 

nierozerwalnie związane z tym tematem i należy zająć się nadmiernymi obciążeniami dla 

państw członkowskich leżących na granicach UE, wsparciem, solidarnością i pomocą dla 

krajów pochodzenia; 

- w sprawie azylu, integracji: zasadnicze znaczenie ma uformowanie i skonsolidowanie polityk 

krajowych we wspólny system UE. 

W odniesieniu do zarzutów jednego z członków dotyczących uczciwości wyboru przedstawicieli 

obywateli były przewodniczący uznał, że należy omówić je posiedzeniu plenarnym, a 

współorganizatorzy powinni zareagować w sposób jak najbardziej kompleksowy i przejrzysty, tak aby 

nie było wątpliwości co do reprezentatywności obywateli oraz ich zaleceń i propozycji.  

5. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczego 

Przewodniczący podziękował członkom grupy roboczej za ich wkład i wyraził nadzieję na kolejne kroki.  
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Załącznik I: Grupy zaleceń 

Grupy Zalecenia 
 

Legalna 
migracja 

Czwarty europejski panel obywatelski:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Litewski (LT) panel obywatelski: 9 
 

Nieuregulowana 
migracja 

Czwarty europejski panel obywatelski:  8, 10, 27, 35 
 
Francuski (FR) panel obywatelski: Zmiana 2  
 
Litewski (LT) panel obywatelski: 10 
 
Niderlandzki (NL) panel obywatelski: 3 (w sekcji dotyczącej migracji) 
 

Azyl, integracja Czwarty europejski panel obywatelski: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
40 
 
Francuski (FR) panel obywatelski: Zmiana 13 
 
Litewski (LT) panel obywatelski: 2, 3, 8  
 
Niderlandzki (NL) panel obywatelski: 1 i 2 (w sekcji dotyczącej 
migracji) 
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Załącznik II: Lista członków zarejestrowanych do udziału w posiedzeniu  

p. Carmelo ABELA Rada 

p. Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 Przedstawiciele lokalni/regionalni 

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. Gabriella CÍVICO Społeczeństwo 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. Elsie GISSLEGÅRD 
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 Przedstawiciele lokalni/regionalni 

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 
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p. Laurentiu  
PLOSCEANU 

Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

p. Yoomi RENSTRÖM Komitet Regionów 

p. Desislava SIMEONOVA Europejskie panele obywatelskie 

p. Andrzej SKIBA 
Krajowe panele/wydarzenia 
obywatelskie 

p. Sara SKYTTEDAL Parlament Europejski 

p. Jordi SOLÉ 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 VOLAREVIĆ Europejskie panele obywatelskie 

p. Krasimir ZLATINOV Europejskie panele obywatelskie 

 


