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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM 

MIGRATION 

Fredag den 21. januar 2022 

 

1. Indledning ved formanden 

Formanden, Dimitrios KAIRIDIS (de nationale parlamenter, Grækenland), bød deltagerne velkommen 

til arbejdsgruppens 3. møde i hybridformat. Han meddelte, at arbejdsgruppernes møder blev 

transmitteret over internettet, og at der var mulighed for at afholde et møde i slutningen af februar. .  

Formanden bemærkede også, at der ikke var modtaget bemærkninger til udkastet til referat af 

mødet den 17. december, og konkluderede derfor, at dette referat var blevet godkendt af 

arbejdsgruppen og snart ville foreligge på alle sprog på den flersprogede digitale platform.  

Formanden fremhævede status for EU-borgerpanelerne og forklarede, at det tredje møde i panel 4 

var blevet udsat til den 11.-13. februar på grund af den sundhedsmæssige situation og de dertil 

knyttede foranstaltninger, og at panel 4 derfor ikke havde nogen anbefalinger på nuværende 

tidspunkt. Han mindede deltagerne om anbefalingerne fra EU-borgerpanel 2 og 3 samt 

anbefalingerne fra flere nationale borgerpaneler, der var tilgængelige på platformen.  

Han mindede om de debatter, der havde fundet sted på tidligere møder, og som var blevet 

tilrettelagt omkring tre emner: lovlig migration, irregulær migration og asyl. Et medlem anmodede 

om at tilpasse undertitlen på det første emne til en mere neutral sprogbrug (f.eks. kunne 

"kontrolleret migration" erstattes med "regulær migration" og "byrdefordeling" erstattes med 

"retfærdig fordeling"). Formanden bad derefter medlem af det italienske senat Alessandro Alfieri og 

medlem af det maltesiske parlament Joseph Ellis om at fremlægge oplysninger om nogle af disse 

emner.  

Senator Alfieri, den kommende formand, redegjorde for Kommissionens forslag til en ny pagt om 

migration og asyl og om hvert enkelt lovgivningsforslag og insisterede på behovet for at finde den 

rette balance mellem ansvar og solidaritet. Medlem af parlamentet Joseph Ellis fokuserede på lovlig 

migration og påpegede de nuværende og fremtidige demografiske behov i EU og understregede 

manglen på arbejdskraft, mens befolkningen i andre regioner var stigende, hvilket i fremtiden ville 

føre til et større migrationspres i retning af EU. Han mente, at der skulle være en vis "selvrefleksion" i 

EU for at afgøre, om politikkerne virkelig fungerede. 

Formanden bad derefter medlemmerne af Europa-Parlamentet om at redegøre for status for 

drøftelserne om disse spørgsmål. Flere medlemmer oplyste, at de ville koordinere internt, inden de 

gjorde status på det næste møde i arbejdsgruppen.  
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2. Rapport fra borgerne fra EU-borgerpanel 4 og nationale paneler og arrangementer om status 

for deres drøftelser vedrørende migration 

Formanden præsenterede arbejdet i EU-borgerpanelerne og understregede, at panel 4 indtil videre 

havde arbejdet med retningslinjer, som udgjorde et første skridt i retning af anbefalinger. Han 

oplyste, at anbefalingerne fra panel 4 ville foreligge i februar efter panelets møde i Maastricht (den 

11.-13. februar).  

Borgere fra EU-borgerpanelet og nationale paneler redegjorde for status for deres drøftelser 

vedrørende migration: 

- flere borgere understregede behovet for at respektere menneskerettighederne og den 

menneskelige værdighed, når det gjaldt migration, og mente, at migration var nødvendig for 

EU og kunne være positiv 

- de fremhævede, at der var behov for fælles regler 

- borgerne var kritiske over for situationen i flygtningelejre 

- flere af dem delte også deres bekymring over den politiske instrumentalisering af migranter  

- de fremhævede behovet for at skabe sikre og lovlige ruter til EU 

- borgerne bemærkede også betydningen af solidaritet mellem medlemsstaterne under 

hensyntagen til landenes kapacitet 

- behovet for at bekæmpe menneskesmugling i tilknytning til behovet for flere lovlige 

migrationsveje blev også fremhævet 

- de nævnte også betydningen af at sikre en hurtigere og lettere integration, så migranter 

kunne bidrage til samfundet med deres færdigheder 

- behovet for at forebygge hjerneflugt inden for EU og i tredjelande blev også påpeget 

- der blev desuden givet udtryk for bekymring over forbindelsen mellem irregulær migration 

og et specifikt angreb for nylig.  

Formanden åbnede derefter debatten. I den følgende livlige debat blev følgende punkter rejst: 

- Der blev udtrykt skepsis over for den nye pagt, der blev anset for at fokusere for meget på 

tilbagesendelser og ikke på integration. Udfordringen med at forene medlemsstaternes 

forskellige holdninger og opnå enstemmighed blev også rejst.  

- Et medlem satte spørgsmålstegn ved uoverensstemmelsen mellem den migrationsvenlige 

tilgang i panelet og udtalelserne på platformen, hvor modstand mod indvandring fra lande 

uden for EU fik opbakning. Medlemmet mente, at Kantars udvalg af borgere ikke var 

tilfældig, og at flere af de 27 borgere på det første plenarmøde havde en vis tilknytning til EU.  

- Borgerne tilbageviste kraftigt denne påstand, idet de beskrev, at de var blevet udvalgt 

tilfældigt, og understregede, at de ikke havde nogen forudgående forbindelse med EU. En 

repræsentant for de nationale paneler og arrangementer forklarede, at de 27 nationale 

borgerrepræsentanter, som havde været de eneste, der deltog i den første plenarforsamling 

i juni, var blevet udvalgt på en anden måde end de tilfældigt udvalgte borgere i panelerne, og 

at dette ikke kunne sammenlignes.  

- De regionale og lokale aktørers rolle blev understreget samt de praktiske erfaringer fra 

forskellige regioner, der samarbejdede og udvekslede bedste praksis.   
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3. Redegørelse ved formanden om de igangværende drøftelser på den flersprogede digitale 

platform 

Formanden redegjorde for resultaterne fra platformen. Han opfordrede alle til at fremme platformen 

yderligere. Fra debatten:  

- Et medlem mente, at der var en skævhed i rapporten fra platformen, som syntes at lægge 

vægt på de temmelig negative bidrag i forbindelse med migration, mens der også var andre 

stemmer, som burde høres. En anden støttede kritikken af rapporten og navnlig, at det af 

resuméet ikke fremgik, hvilke forslag der havde fået størst opbakning, og at en fuldstændig 

liste var blevet delt med bestyrelsen.  

- Det blev understreget, at migration ikke burde føre til hjerneflugt fra tredjelande og ikke 

burde hindre deres udvikling.  

- Behovet for at støtte en menneskerettighedsbaseret tilgang til migration baseret på EU's 

værdier – ikke religiøse værdier – blev understreget samt behovet for at beskytte NGO'ernes 

rolle.  

Med hensyn til arbejdsgruppens næste møde understregede et medlem fra borgerpanelet 

betydningen af at modtage feedback fra arbejdsgruppen om borgernes anbefalinger.  

4. Afslutning ved formanden 

Formanden glædede sig over den livlige debat og opfordrede indtrængende borgerne i panel 4 til at 

fremsætte konkrete anbefalinger. Formanden konkluderede, at selv om der ikke eksisterede politik 

uden uenighed, skulle der i sidste ende opnås konsensus.  
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Bilag: LISTE OVER MEDLEMMER 

  Carmelo ABELA Rådet 

  Arnoldas ABRAMAVICIUS Rådet 

  Alessandro ALFIERI Nationale parlamenter 

  Abir AL-SAHLANI Europa-Parlamentet 

  Konstantinos ANDREADAKIS EU-borgerpaneler 

  Marc ANGEL Europa-Parlamentet 

  Malik AZMANI Europa-Parlamentet 

  Pernando BARRENA ARZA Europa-Parlamentet 

  Gunnar BECK Europa-Parlamentet 

  Magnus   BERNTSSON Lokal/regional repræsentant 

  Marjolijn  BULK 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Jaroslav  BŽOCH Nationale parlamenter 

  Luís  CAPOULAS SANTOS Nationale parlamenter 

  Liina CARR Arbejdsmarkedets parter 

  Iness CHAKIR 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Laura Maria CINQUINI EU-borgerpaneler 

  Gabriella CÍVICO Civilsamfundet 

  Angel DZHAMBAZKI Europa-Parlamentet 

  Karoline EDTSTADLER Rådet 

  Julia EICHBERGER EU-borgerpaneler 

  Joseph  ELLIS Nationale parlamenter 

  Harris  GEORGIADES Nationale parlamenter 

  Vasil GEORGIEV Rådet 

  Elsie GISSLEGÅRD 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Sunčana GLAVAK Europa-Parlamentet 

  Ľudovít  GOGA Nationale parlamenter 

  Hafida GUELLATI EU-borgerpaneler 

  Gabriela HEGENBERG EU-borgerpaneler 

  Ylva JOHANSSON Europa-Kommissionen 

  Dimitris  KAIRIDIS Nationale parlamenter 

  Jeroen LENAERS Europa-Parlamentet 

  Cees   LOGGEN Lokal/regional repræsentant 

  Oudekki  LOONE Nationale parlamenter 

  Arminas  LYDEKA Nationale parlamenter 

  Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rådet 

   Augusta  MONTARULI Nationale parlamenter 
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  Nathalie  OBERWEIS Nationale parlamenter 

  Oszkár  ÖKRÖS Rådet 

  Philippe OLIVIER Europa-Parlamentet 

  Laurentiu  
PLOSCEANU 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Yoomi RENSTRÖM Regionsudvalget 

  Desislava SIMEONOVA EU-borgerpaneler 

  Andrzej SKIBA 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Sara SKYTTEDAL Europa-Parlamentet 

  Jordi SOLÉ Europa-Parlamentet 

  Petra  STEGER Nationale parlamenter 

  Tuomas Heikki SUIHKONEN EU-borgerpaneler 

  Kata TUTTO Regionsudvalget 

  Nils USAKOVS Europa-Parlamentet 

  Hubregt VERHOEVEN EU-borgerpaneler 

  Dragan VOLAREVIĆ EU-borgerpaneler 

  Krasimir ZLATINOV EU-borgerpaneler 
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