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SAMMENFATTENDE REFERAT 

Arbejdsgruppen om migration under forsæde af Dimitris Kairidis, nationalt parlament (Grækenland) 

Fredag den 22. oktober 2021 kl. 11.00-13.00 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

Dette var det første møde i arbejdsgruppen om migration. Mødet blev afholdt i hybridformat. Formanden, 
Dimitris Kairidis, bød velkommen sammen med Alessandro Alfieri (nationale parlamenter/Italien), som ville 
overtage formandskabet for arbejdsgruppen fra den 1. januar 2022. 

Formanden forklarede, at hans rolle gik ud på at stimulere diskussionen for at sikre, at alle stemmer og alle 
komponenter kom til orde, og gav udtryk for sin forhåbning om, at arbejdsgruppen ville kunne finde 
kompromiser mellem ofte divergerende holdninger. 

Formanden understregede, at grundlaget for arbejdsgruppens drøftelser ville være det, som borgerne 
havde på hjerte.  

2. Diskussion 

Formanden bad borgerpanelerne om at redegøre for status i deres drøftelser i Panel 4 (EU i 
verden/migration) for så vidt angik migration.  

En af borgerne fra EU-borgerpanelerne forklarede, hvordan paneldeltagerne havde kortlagt og drøftet de 
forskellige spørgsmål i relation til migration. Han forklarede, at borgerne havde udvalgt de spørgsmål, som 
de anså for de vigtigste, og udtrykte håb om, at de ville komme til at stå i centrum for arbejdsgruppens 
drøftelser.  

Arbejdsgruppemedlemmerne gav udtryk for forskellige holdninger, hvilket førte til en bred debat.  

Der blev navnlig fokuseret på følgende 

- Det forhold, at migration og sikkerhed drøftes i særskilte arbejdsgrupper, blev set som positivt af 
nogle, mens andre mente, at de skulle behandles sammen 

- Enkelte medlemmer nævnte behovet for at standse den irregulære migration og beskytte EU's ydre 
grænser 

- Betydningen af arbejdskraftmigration og beskyttelse af migrantarbejdere blev nævnt af flere 
deltagere 

- Flere nævnte også nødvendigheden af at skabe flere lovlige migrationsveje, herunder for 
arbejdskraft  

- Nogle medlemmer understregede betydningen af at integrere migranter 

- Behovet for en revision af EU's fælles migrations- og asylpolitik og for yderligere at styrke 
solidariteten mellem medlemsstaterne blev nævnt af flere deltagere 

- Behovet for at se migration på baggrund af klimaændringernes virkninger blev også taget op 

- Flere deltagere nævnte sammenhængen mellem migration og demografi 
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- Enkelte deltagere talte også om migration i en geopolitisk kontekst og om, og hvordan migration er 
blevet instrumentaliseret af tredjelande 

- Nogle medlemmer nævnte behovet for at hjælpe oprindelseslandene for at tackle migration ved 
roden 

- Også migrationens menneskelige perspektiver, herunder respekten for menneskerettighederne, 
blev nævnt 

- Flere medlemmer opfordrede til at finde den rette balance mellem de forskellige perspektiver for 
at finde måder at regulere migration på. 

Med hensyn til processen fremhævede flere medlemmer af arbejdsgruppen, at målet for dem var at høre 
borgernes idéer og overvejelser, og at de så frem til at fortsætte drøftelserne i fællesskab.   

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Efter drøftelsen konkluderede formanden, at der var blevet givet udtryk for stærke synspunkter, og 
mindede om, at arbejdsgruppens hovedformål var at drøfte borgernes idéer. 

Formanden foreslog efterfølgende at opdele de spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne, i tre afsnit: 

1. Lovlig migration (harmonisering af nationale politikker for kontrolleret migration og 
integrationspolitikker) 

2. Irregulær migration og grænsebeskyttelse 
3. Asylpolitik, beskyttelse af flygtninge og byrdefordeling mellem EU-medlemsstaterne. 

Formanden nævnte, at der ville kunne afholdes et onlinemøde i arbejdsgruppen om migration i slutningen 
af november, hvilket i henhold til mandatet krævede, at de sideordnede formænd for forretningsudvalget 
og alle arbejdsgruppens komponenter var indforståede.   

Formanden mindede også om, at EU-borgerpanelerne inden det næste møde i arbejdsgruppen blandt 
deres repræsentanter i samme skulle udpege en talsmand, som sammen med formanden ville 
repræsentere arbejdsgruppen på plenarmødet. 
 
 
BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om migration 
 

 
Formand: Dimitris Kairidis, nationalt parlament 

 

  Carmelo ABELA Rådet 

  Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 

  Uliana BOGDANSKA Rådet 

  Marjolijn  BULK 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Jaroslav  BŽOCH Nationale parlamenter 

  Luís  CAPOULAS SANTOS Nationale parlamenter 
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  Liina CARR Arbejdsmarkedsparter 

  Iness CHAKIR Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Laura Maria CINQUINI  EU-borgerpaneler 

  Angel DZHAMAZKI Europa-Parlamentet 

  Karoline EDTSTADLER Rådet 

  Julia EICHBERGER  EU-borgerpaneler 

  Joseph  ELLIS Nationale parlamenter 

  Harris  GEORGIADES Nationale parlamenter 

  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 

  Nathalie  OBERWEIS Nationale parlamenter 

  Philippe OLIVIER Europa-Parlamentet 

  Laurentiu  PLOSCEANU  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Yoomi RENSTROM Regionsudvalget 

  Milosh  RISTOVSKI Civilsamfundet 

  Desislava SIMEONOVA  EU-borgerpaneler 

  Andrzej SKIBA Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Sara SKYTTEDAL Europa-Parlamentet 

  Jordi SOLÉ FERRANDO Europa-Parlamentet 

  Petra  STEGER Nationale parlamenter 

  Tuomas Heikki SUIHKONEN  EU-borgerpaneler 

   Tamas SZILAGYI Rådet 

  Kata TUTTO Regionsudvalget 

  Nils USAKOVS Europa-Parlamentet 

  Hubregt VERHOEVEN  EU-borgerpaneler 

  Dragan VOLAREVIC  EU-borgerpaneler 

  Krasimir ZLATINOV  EU-borgerpaneler 

 


