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SÚHRNNÝ ZÁZNAM ZO SIEDMEJ SCHÔDZE PRACOVNEJ SKUPINY PRE 
MIGRÁCIU  

 

štvrtok 7. apríla 2022 od 18.00 do 20.00 h 

 

1. Otvorenie – predseda  

Súčasný a bývalý predseda: Alessandro Alfieri, člen talianskeho senátu, Taliansko; Dimitris Kairidis, 
poslanec gréckeho parlamentu, Grécko 

Predseda, pán Alfieri, otvoril schôdzu a poďakoval členom pracovnej skupiny za plodné diskusie na 
predchádzajúcej schôdzi konanej 25. marca 2022. Vysvetlil, že predbežné návrhy boli revidované v 
úzkej spolupráci s hovorcom po šiestej schôdzi pracovnej skupiny, aby sa zohľadnili 
najkonsenzuálnejšie pripomienky.  

Predseda oznámil, že súhrnný záznam z predchádzajúcej schôdze konanej 25. marca sa považuje za 
schválený a bude preložený do všetkých jazykov a nahraný na platformu.  

2. Vystúpenie hovorcu 

Hovorca tiež privítal plodné diskusie v predchádzajúcej pracovnej skupine a zdôraznil hlavné 
navrhované zmeny. Následne odovzdal slovo inému občanovi, ktorý predniesol niekoľko návrhov k 
revidovaným predbežným návrhom: 

- v opatrení 3 prvého návrhu, keď sa odkazuje na „únik mozgov“, doplniť odkaz na opatrenie 1 
druhého návrhu, keďže druhé opatrenie s tým súvisí.  

- V opatrení 5 prvého návrhu, ktoré sa týka informovania a vzdelávania o témach súvisiacich 
s migráciou, doplniť aj odkaz na „začlenenie“. 

- Zmeniť názov cieľa tretieho návrhu, aby sa lepšie zohľadnili opatrenia.  

Predseda poďakoval hovorcovi za vystúpenie a požiadal poslancov, aby zvážili tieto návrhy.  

3. Prezentácia revidovaných predbežných návrhov a diskusia o nich s cieľom predložiť revidované 
predbežné návrhy na plenárnom zasadnutí 8. – 9. apríla 2022 

Predseda predstavil revidované predbežné návrhy, v ktorých sú podrobne opísané všetky úpravy, 
ktoré vykonal.  

Počas následnej diskusie boli predložené tieto návrhy: 

- Členovia pracovnej skupiny vo všeobecnosti uvítali revidované predbežné návrhy. 

- Návrhy predložené občanom získali všeobecnú podporu, ako sa uvádza vyššie. 

- Viacerí členovia pracovnej skupiny požiadali o doplnenie jasného odkazu na úlohu miestnych 
a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti v integračnom procese.  

- Jeden člen, pričom ho podporili niekoľkí ďalší členovia, navrhol, aby sa do opatrení doplnila 
zmienka o obchodovaní so ženami a deťmi, odkazujúc na súčasný dramatický kontext.   



 

2 
 

Návrh 1: 

- Navrhuje sa vypustiť odkaz na „vytvorenie integrovanej agentúry“ v opatrení 2 prvého návrhu 
a začať „rozšírením právomocí Európskej siete pre spoluprácu služieb zamestnanosti (EURES) 
...“, pretože by to mohlo viesť ku konkurenčným orgánom, keďže sieť EURES už existuje a 
v nedávnom hodnotení sa dospelo k záveru, že sieť EURES je relevantná. Namiesto toho sa 
navrhla možnosť „vytvoriť európsky subjekt“ s cieľom vyjadriť, že by sme mali stavať na tom, 
čo už existuje.  V súvislosti s tým istým opatrením bola vznesená ďalšia pripomienka, aby sa 
doplnili slová „rovnaké“ a „zaobchádzanie“ („rovnaký prístup na trh práce EÚ a rovnaké 
zaobchádzanie v rámci neho“).  

- Diskutovalo sa o slove „harmonizácia“ v opatrení 4 prvého návrhu, keďže EÚ nemá právomoc 
ukladať harmonizované pracovné podmienky, pričom viacerí členovia požiadali o 
preformulovanie, napríklad „harmonizáciou minimálnych noriem pracovných podmienok 
alebo „podporou vzostupnej konvergencie“. Hovorca zdôraznil, že zámerom je obmedziť 
vnútornú migráciu EÚ a únik mozgov. 

- Jeden člen tiež navrhol doplniť nové opatrenie týkajúce sa využívania Schengenského 
informačného systému a vnútroštátnych databáz na boj proti vykorisťovaniu migrantov 
v tieňovej ekonomike.  

Návrh 2: 

- Navrhlo sa, aby sa do opatrenia 1 druhého návrhu doplnilo spojenie „prostredníctvom dohôd 
o partnerstve“.  

- Jeden poslanec požiadal o doplnenie opatrenia 2 druhého návrhu s cieľom zvýšiť nezávislosť 
agentúry Frontex. V súvislosti s tým istým opatrením iný poslanec požiadal o vloženie slova 
„kontrola“, aby sa doplnila existujúca „ochrana všetkých vonkajších hraníc“. Okrem toho sa 
navrhlo preformulovať druhú časť opatrenia s cieľom objasniť „hybridné útoky tretích krajín, 
ktoré využívajú migrantov“ a „porušovanie ľudských práv“.  

Návrh 3: 

- V súvislosti s opatrením 1 tretieho návrhu sa navrhlo preformulovať „zavedenie legislatívnych 
opatrení EÚ“ na „rozvoj opatrení v rámci celej EÚ“, aby sa lepšie zohľadnil proces nových 
legislatívnych opatrení.  

- V opatrení 2 tretieho návrhu jeden člen navrhol odkazovať na pomoc tretím krajinám založenú 
na akademickom výskume.  

Návrh 4: 

- Pokiaľ ide o opatrenie 2 štvrtého návrhu, jeden člen požiadal, aby sa zvážilo doplnenie výrazu 
„iné formy solidarity“ v záujme väčšej rovnováhy v návrhoch. V tejto súvislosti predseda 
uviedol, že by to mohlo predstavovať vyvážený kompromis.  

- Jeden člen sa vyjadril k opatreniu 3 štvrtého návrhu, keďže minimálne normy pre prijímanie 
žiadateľov o azyl uvedené v smernici 2013/33/EÚ už poskytujú dostatočné normy.  

- V opatrení 5 štvrtého návrhu viacerí členovia navrhli, aby sa neodkazovalo na posilnenie 
mandátu Agentúry EÚ pre azyl, pričom vysvetlili, že mandát bol nedávno posilnený.  
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- Vo štvrtom návrhu jeden člen takisto navrhol doplniť nové opatrenie o integrácii zostávajúcich 
členských štátov EÚ do schengenského priestoru.  

Návrh 5: 

- V opatrení 1 piateho návrhu sa navrhlo zdôrazniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov a 
organizácií občianskej spoločnosti.  

- Pokiaľ ide o opatrenie 2 piateho návrhu, navrhlo sa doplniť „ak je to možné, aby sa zabezpečila 
sebestačnosť“. V súvislosti s tým istým opatrením jeden člen požiadal o vypustenie 
„príslušných kvalifikácií“ a doplnenie „na základe rovnakého zaobchádzania a dôstojných 
pracovných podmienok“.  

- Jeden člen tiež požiadal o nové opatrenie týkajúce sa dekriminalizácie humanitárnej pomoci 
poskytovanej mimovládnymi organizáciami. 

4. Záverečné slová predsedu 

Predseda poďakoval členom pracovnej skupiny aj v mene pána Kairidisa za ich angažovanosť v tomto 
procese a za ich príspevky.   
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Príloha: zoznam členov zaregistrovaných na schôdzu  

Title Meno Priezvisko Inštitúcia 
pán Andy ELLUL Rada 
pán Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rada 
Mr Alessandro ALFIERI národné parlamenty 

pani Abir AL-SAHLANI Európsky parlament 
pán Konstantinos ANDREADAKIS  európska panelová diskusia občanov 
pán Marc ANGEL Európsky parlament 
pán Malik AZMANI Európsky parlament 
pán Pernando BARRENA ARZA Európsky parlament 
pán Gunnar BECK Európsky parlament 
pán    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 národná panelová diskusia 
občanov/podujatia 

pani Laura Maria CINQUINI  európska panelová diskusia občanov 
pán Angel DZHAMBAZKI Európsky parlament 
pani Karoline EDTSTADLER Rada 
pani Julia EICHBERGER  európska panelová diskusia občanov 
pán Joseph  ELLIS národné parlamenty 
pán Harris  GEORGIADES národné parlamenty 
pani Maya DOBREVA Rada 

pani Sigge ERIKSSON národná panelová diskusia 
občanov/podujatia 

pani Sunčana GLAVAK Európsky parlament 
pán   GOGA národné parlamenty 
pani Hafida GUELLATI európska panelová diskusia občanov 
pani Gabriela HEGENBERG  európska panelová diskusia 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 Tamás SZILÁGYI Rada 
pán Philippe OLIVIER Európsky parlament 
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pán   PLOSCEANU  Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pani Yoomi RENSTROM Výbor regiónov 
pán Milosh  RISTOVSKI občianska spoločnosť 
pani Desislava SIMEONOVA  európska panelová diskusia občanov 

pán Andrzej SKIBA národná panelová diskusia 
občanov/podujatia 

pani Sara SKYTTEDAL Európsky parlament 
pán Jordi SOLÉ FERRANDO Európsky parlament 
pani Petra  STEGER národné parlamenty 
pán Tuomas Heikki SUIHKONEN  európska panelová diskusia občanov 
pani Kata TUTTO Výbor regiónov 
pán Nils USAKOVS Európsky parlament 
pán Hubregt VERHOEVEN  európska panelová diskusia občanov 
pán Dragan VOLAREVIC  európska panelová diskusia občanov 
pán Krasimir ZLATINOV  európska panelová diskusia občanov 

 


