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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 4. PRACOVNEJ SKUPINY PRE MIGRÁCIU 

Utorok 1. marca 2022 17.30 – 19.30 (online) 

 

1. Otvorenie – predseda 

Nasledujúci predsedovia: Alessandro Alfieri, člen talianskeho senátu, Taliansko; Dimitris Kairidis, 
poslanec gréckeho parlamentu, Grécko 

Predseda Alessandro Alfieri otvoril schôdzu a vyjadril plnú solidaritu s ukrajinským ľudom a označil 
vojnu a agresiu proti Ukrajine za bod zvratu pre Európu, a to aj v otázkach migrácie. 

Predseda oznámil, že súhrnný záznam z predchádzajúcej schôdze, ktorá sa konala 21. januára, sa 
považuje za schválený a bude preložený do všetkých jazykov a nahraný na platformu. 

2. Prezentácia odporúčaní občanov z európskej panelovej diskusie občanov 4 a odporúčaní 
národných panelových diskusií občanov v súvislosti s migráciou 

Občania z európskych panelových diskusií občanov si neželali odprezentovať všetky odporúčania jedno 
po druhom, ale uprednostnili skôr načrtnutie odporúčaní prijatých panelovou diskusiu v súvislosti 
s migráciou.  

Vystúpili dvaja občania z európskej panelovej diskusie občanov, ktorí informovali o odporúčaniach 
týkajúcich sa azylovej politiky a integrácie a legálnej migrácie. Jeden z občanov sa nemohol ujať slova 
z dôvodu technických problémov. 

Okrem toho uviedli, že:   

§ existuje veľa prekrývajúcich sa odporúčaní,  

§ väčšina odporúčaní sa týkala azylovej politiky,  

§ uviedli, že sú si vedomí situácie na Ukrajine, ktorá poukazuje to, že systém migrácie v Európe 
nefunguje tak, ako by mal,  

§ spomenuli potrebu jednotného systému na európskej úrovni, ktorý bude rešpektovať ľudské 
práva,  

§ je potrebný spoločný prístup, a to nielen prístup jednotných pravidiel, ale aj podpory členským 
štátom, najmä pohraničným členským štátom,  

§ solidarita je kľúčová, najmä pokiaľ ide o riadenie žiadateľov o azyl,  

§ sú potrebné spoločné režimy založené na spoločných postupoch,  

§ občania takisto požadovali lepšie prijímacie štruktúry, 
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§ zasadzovali sa o nahradenie smernice o minimálnych normách pre prijímanie žiadateľov o azyl 
záväzným nariadením,  

§ žiadali, aby sa vykonávanie monitorovalo aj na európskej úrovni,  

§ uviedli, že EÚ by mala poskytnúť pomoc členským štátom pri spracúvaní žiadostí žiadateľov 
o azyl,  

§ žiadali, aby sa žiadosti o azyl posudzovali rýchlejšie vrátane prerozdeľovania žiadateľov o azyl 
v EÚ, a uviedli, že v prípade zamietnutia azylu by malo dôjsť k repatriácii migrantov; 

§ napokon občania uviedli, že integrácia a návrat migrantov by sa mali nasmerovať do 
európskych pohraničných členských štátov, ktoré sú najviac vystavené migračným tokom. 

Po tejto prezentácii zástupcovia holandských (NL) a litovských (LT) národných panelových diskusií 
občanov s odporúčaniami k téme migrácie takisto odprezentovali svoje odporúčania, a to: 

§ v diskusii by sa nemalo zabúdať na detaily a väčšia pozornosti by sa mala venovať dôvodom, 
prečo ľudia utekajú z nebezpečných krajín (panelová diskusia občanov NL), 

§ rozdelenie utečencov by malo byť spravodlivé a mať jasné kritériá (panelová diskusia občanov 
NL), 

§ EÚ by mala znalosťami a skúsenosťami podporovať krajiny pôvodu s cieľom zmierniť príčiny 
migrácie, ako je zmena klímy alebo konflikty (panelová diskusia občanov NL), 

§ zriadiť výbor na úrovni EÚ, ktorý sa bude venovať migračným výzvam, s cieľom zaručiť 
rýchlejšie reakcie na migračné krízy a vypracovať spoločné usmernenia pre riadenie migrácie 
(panelová diskusia občanov LT), 

§ vrátiť sa k otázke zavedenia systému kvót na úrovni EÚ (panelová diskusia občanov LT), 

§ preskúmať politiku otvorenej migrácie EÚ (panelová diskusia občanov LT), 

§ aktívnejšie hovoriť o otázkach migračnej politiky a iniciovať diskusie o migračných výzvach 
(panelová diskusia občanov LT), 

§ EÚ by mala presadzovať aktívnu a dôslednú politiku voči štátom využívajúcim migračné toky 
ako nástroj hybridných útokov (panelová diskusia občanov LT). 

V dôsledku technických problémov sa jeden z občanov zastupujúcich francúzsku národnú panelovú 
diskusiu občanov nemohol ujať slova. 

Pre technické problémy, ktoré zabránili dvom občanom predložiť svoje odporúčania, predseda 
rozhodol, že na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny, ktorá sa uskutoční v Štrasburgu, sa začne 
vyhodnotením prezentácie odporúčaní občanov.  

3. Výmena názorov o odporúčaniach občanov  

Diskusia v pracovnej skupine sa zameriavala na tieto odporúčania alebo otázky spojené s migráciou 
(19). 
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Predseda vyzval podpredsedu Schinasa, ktorý sa na tejto pracovnej skupine výnimočne zúčastnil, aby 
odprezentoval svoje názory na konferenciu a na odporúčania občanov. Podpredseda Schinas zdôraznil:  

- Je dôležité pokračovať v diskusii o budúcnosti Európy, a to aj napriek tomu, že je v súčasnosti 
zatienená bezprecedentnými udalosťami, ktoré boli považované len za pozostatok minulosti. 

- Proces konferencie by sa mal týkať väčšieho počtu občanov (prístup zdola nahor): Komisia 
(„Brusel“) by nemala byť na čele (prístup zhora nadol).   

- Uvítal množstvo príspevkov a odporúčaní a zdôraznil, že sú plne v súlade s prácou Komisie, ktorou 
sa predkladá holistický, súdržný a komplexný rámec EÚ pre migračnú a azylovú politiku. 
Podpredseda vyjadril poľutovanie nad tým, že Únia aj napriek svojej ekonomickej sile a významu 
vo svete stále nemá spoločnú migračnú politiku. 

- Zdôraznil, že súčasná doba zneužívania migrantov, ukrajinskej krízy a čoraz viac narastajúcej 
neistoty vo svete nás nútia rýchlo napredovať a dohodnúť sa na pakte. Hlavné piliere paktu 
predstavil ako „dom s tromi poschodiami“:  

o na prízemí, kde sú vzťahy s krajinami pôvodu a tranzitu, treba budovať dohody 
o partnerstve so susednými krajinami s cieľom ponúknuť im lepší život na mieste pôvodu 
namiesto prevádzačstva,  

o prvé poschodie predstavuje spoľahlivý kolektívny systém EÚ na riadenie vonkajších 
hraníc, pričom uviedol, že nie je morálne, spravodlivé a politicky prijateľné delegovať túto 
zodpovednosť výlučne na členské štáty prvého vstupu, keďže ide o kolektívnu 
zodpovednosť EÚ, ktorú musia prevziať spoločne všetky štáty EÚ prostredníctvom 
jednotných konaní o azyle,  

o najvyššie poschodie: solidarita a rozdelenie záťaže – všetkých 27 členských štátov by 
muselo na základe kľúča prerozdelenia prevziať na seba tú správnu kombináciu solidarity 
tak, aby všetci prispeli k zodpovednosti za riadenie migrácie. 

 
Členovia pracovnej skupiny vo všeobecnosti uvítali odporúčania prijaté európskymi a národnými 
panelovými diskusiami občanov. Počas výmeny boli uvedené tieto body: 

- spomenula sa potreba revízie smernice o podmienkach prijímania (2013/33/EÚ),  

- potreba lepšej starostlivosti (napr. podmienky prijímania, vzdelávanie, integrácia) maloletých 
bez sprievodu a zraniteľných skupín, 

- prepracovanie/zrušenie tzv. dublinských pravidiel, 

- zameranie vonkajšej činnosti na riešenie základných príčin migrácie v tretích krajinách (vrátane 
zmeny klímy a konfliktov, návratu a readmisie do bezpečných krajín a predchádzania tokom 
z nebezpečných krajín (spolu s lepšou ochranou vonkajších hraníc)),  

- lepšia integrácia (pridaná hodnota, ktorú utečenci prinášajú EÚ),  

- rozdiel medzi utečencami a migrantmi,  

- jasné kritériá spravodlivého rozdelenia utečencov medzi krajiny EÚ,  

- dôležitosť vykonávania spoločných usmernení o riadení migrácie, systému kvót pre migrantov, 
ktorý spája spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) so solidaritou, efektívnejšej 
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politiky proti zneužívaniu migrantov na politické účely, ako aj spoločného postupu proti 
hybridným útokom, ale aj ostrej kritiky postoja Komisie voči financovaniu fyzických prekážok, 
ktoré sa považujú za potrebné,  

- významná úloha miestnych a regionálnych samospráv pri integrácii migrantov a pri zmene 
zmýšľania smerom k pozitívnemu vyjadrovaniu a informovaniu o migrácii,  

- odporúčania 7, 10, 27, 31 o prístupe k zamestnaniu, rovnakých pracovných právach a rýchlej 
regulácii postavenia sa osobitne uznali v rámci jednej intervencie,  

- dôležitá a väčšia úloha pre Frontex, 

- odporúčanie 40 o dôležitosti solidarity uvítal člen, ktorý zdôraznil, že pakt predstavuje úplné 
prepracovanie systému migrácie, a vyjadril nádej, že sa rýchlo začnú rokovania o legislatívnych 
návrhoch, 

- zdôraznila sa potreba jednotného a transparentného systému riadenia migrácie na základe 
solidarity a pri plnom rešpektovaní ľudských práv, 

- potreba riešiť základné príčiny migrácie, 

- ponuka bezpečných a legálnych možností migrácie s automatickým mechanizmom 
premiestňovania a kritika príliš veľkého zaťaženia štátov v prvej línii, 

- konečné odporúčania by mali byť inkluzívne, mali by byť do nich zahrnuté všetky názory 
a odporúčania z rôznych zdrojov vrátane platformy, 

- význam vonkajších aspektov migrácie a najmä vzájomne výhodných partnerstiev s tretími 
krajinami, 

- zdôraznila sa ochrana vonkajších hraníc a bezpečnosť – hrozba zneužívania 
migrantov/hybridnej vojny, 

- zdôraznil sa význam predchádzania systému, ktorým sa pre migrantov vytvorili motivačné 
faktory, 

- pokiaľ ide o dočasnú ochranu, „povolenia na pobyt v súlade s vnútroštátnym právom“ svedčia 
o tom, že ukrajinskí štátni príslušníci by sa mali po skončení krízy vrátiť do svojej krajiny.  

Predseda vyzval podpredsedu Schinasa, aby reagoval na diskusiu. Podpredseda objasnil, že:  

- priority majú tendenciu byť roztrieštené; čiastočné prístupy/riešenia nie sú platné, všetky 
aspekty musia byť vytvárané rovnako a byť odolné, aby EÚ pomohla čeliť migračným tokom 
efektívne a udržateľne; je nevyhnutne dôležité nájsť tú správnu politickú rovnováhu medzi 
zodpovednosťou a solidaritou, v rámci ktorej môže riešenie uspokojiť potreby každého 
členského štátu bez ohľadu na jeho geografickú polohu.  

- legálna migrácia – Európa potrebuje kvalifikovaných pracovníkov v mnohých oblastiach, ako je 
zdravotníctvo, digitálna ekonomika, zelená ekonomika, kybernetická bezpečnosť, je dôležité 
organizovať systém legálnej migrácie tak, aby zodpovedal potrebám dostupnými odbornými 
znalosťami a zdrojmi v susedných krajinách (EÚ), aby sa vytvorili partnerstvá v oblasti zručností 
a talentov. 

- podpredseda oznámil, že Európska komisia veľmi skoro prijme návrhy na aktiváciu smernice 
o dočasnej ochrane, prostredníctvom ktorej sa ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny ponúkne 
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dočasná ochrana s cieľom zabezpečiť im automatický prístup k systému zdravotníctva, 
vzdelávania a bývania a udeliť im povolenia na pobyt. Toto opatrenie je takisto prostriedkom, 
ako pomôcť členským štátom v prvej línii prijatia, pričom predstavuje kúsok do skladačky 
z hľadiska reakcie EÚ na vojnu na Ukrajine. 

4. Záverečný prejav bývalého predsedu 

Bývalý predseda poďakoval občanom za ich odhodlanie a usilovnú prácu. Vyjadril takisto nádej 
v súvislosti s výsledkami konferencie. 

5. Záverečné slová predsedu 

Predseda informoval členov, že nasledujúca schôdza pracovnej skupiny sa uskutoční 11. marca 2022 
v Štrasburgu, pričom zdôraznil, že občania budú vyzvaní, aby ešte raz predložili svoje odporúčania.   
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Príloha: zoznam členov 

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 
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pán Oszkár  ÖKRÖS Rada 
pán Philippe OLIVIER Európsky parlament 
pán Laurentiu  PLOSCEANU Európsky hospodársky a sociálny výbor 
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 

 


