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BEKNOPT VERSLAG VAN DE WERKGROEP MIGRATIE 

Vrijdag 21 januari 2022 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, de heer Dimitrios KAIRIDIS (nationale parlementen, EL), verwelkomt de deelnemers 

aan de 3e vergadering van de werkgroep, die plaatsheeft in hybride vorm. Hij deelt mee dat de 

vergaderingen van de werkgroepen worden gewebstreamd en dat het mogelijk zal zijn een 

vergadering te organiseren eind februari. 

De voorzitter merkt ook op dat er geen opmerkingen zijn ontvangen over het ontwerp van beknopt 

verslag van de vergadering van 17 december en concludeert bijgevolg dat dit beknopt verslag door 

de werkgroep is goedgekeurd en binnenkort in alle talen beschikbaar zal zijn op het meertalige 

digitale platform. 

De voorzitter wijst op de stand van zaken met betrekking tot de Europese burgerpanels en legt uit 

dat de derde vergadering van panel 4 is uitgesteld tot 11-13 februari vanwege de 

gezondheidscontext en de daarmee verband houdende maatregelen, en dat panel 4 in dit stadium 

dus geen aanbevelingen heeft. Hij herinnert de deelnemers eraan dat de aanbevelingen van de 

Europese burgerpanels 2 en 3 en de aanbevelingen van diverse nationale burgerpanels beschikbaar 

zijn op het platform. 

Hij herinnert aan de debatten die zijn gehouden in eerdere vergaderingen, die georganiseerd waren 

rond drie onderwerpen: legale migratie, irreguliere migratie en asiel. Eén lid vraagt om de ondertitels 

in het eerste thema aan te passen door gebruik te maken van neutralere taal (bijvoorbeeld “reguliere 

migratie” in plaats van “gecontroleerde migratie” en “eerlijke verdeling” in plaats van 

“lastenverdeling”). Vervolgens vraagt de voorzitter aan senator Alfieri en EP-lid Joseph Ellis om 

informatie te verstrekken over een aantal van deze onderwerpen. 

Senator Alfieri, aanstaand voorzitter, geeft een presentatie over het door de Commissie voorgestelde 

nieuwe migratie- en asielpact en over elk van de wetgevingsvoorstellen, waarbij hij benadrukt dat 

het juiste evenwicht moet worden gevonden tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. EP-lid 

Joseph Ellis focust op legale migratie, waarbij hij wijst op de huidige en toekomstige demografische 

behoeften van de EU en op het tekort aan arbeidskrachten, terwijl in andere regio’s de bevolking 

toeneemt, wat in de toekomst zal leiden tot een grotere migratiedruk in de richting van de EU. Hij is 

van mening dat er in de EU een gewetensonderzoek moet worden uitgevoerd om te bepalen of het 

beleid werkt. 

Vervolgens vraagt de voorzitter de leden van het Europees Parlement om een stand van zaken met 

betrekking tot de discussie over deze kwesties. Verscheidene leden gaven aan dat zij intern willen 
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coördineren alvorens deze stand van zaken te presenteren tijdens de volgende vergadering van de 

werkgroep.  
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2. Verslag van de burgers van het Europees burgerpanel 4 en nationale panels en evenementen 

over de stand van hun besprekingen over migratie 

De voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese burgerpanels in, waarbij hij benadrukt dat 

panel 4 in dit stadium heeft gewerkt aan richtsnoeren, die de eerste stap vormen in de richting van 

aanbevelingen. Hij deelt mee dat de aanbevelingen van panel 4 beschikbaar zullen zijn in februari na 

de vergadering van het panel in Maastricht (11-13 februari). 

Burgers van de Europese burgerpanels en nationale burgerpanels presenteren de stand van hun 

besprekingen over migratie: 

- diverse burgers onderstrepen dat de mensenrechten en de menselijke waardigheid bij 

migratie moeten worden geëerbiedigd en zijn van mening dat migratie noodzakelijk is voor 

de EU en positief kan zijn; 

- zij benadrukken dat gemeenschappelijke regels nodig zijn; 

- de burgers zijn kritisch over de situatie in vluchtelingenkampen; 

- verscheidene van hen delen ook hun bezorgdheid over de politieke instrumentalisering van 

migranten; 

- zij benadrukken dat er moet worden voorzien in veilige en legale routes naar de EU; 

- de burgers wijzen ook op het belang van solidariteit tussen de lidstaten, rekening houdend 

met de capaciteiten van landen; 

- er wordt ook gewezen op de noodzaak om mensensmokkel aan te pakken, in verband met 

de noodzaak van meer legale trajecten; 

- zij wijzen ook op het belang van een snellere en gemakkelijkere integratie, zodat migranten 

met hun vaardigheden kunnen bijdragen aan de samenleving; 

- er wordt ook gewezen op de noodzaak om braindrain binnen de EU en uit derde landen te 

voorkomen; 

- er werd ook bezorgdheid geuit over het koppelen van irreguliere migratie aan een specifieke 

recente aanval. 

De voorzitter geeft vervolgens het startsein voor het debat. In het daaropvolgende, levendige debat 

worden de volgende punten aan de orde gesteld: 

- Er wordt scepsis geuit over het nieuwe pact, dat gezien wordt als te veel gericht op terugkeer 

en niet op integratie. De uitdaging om de uiteenlopende standpunten van de lidstaten samen 

te brengen en eenparigheid van stemmen te bereiken, wordt ook aan de orde gesteld. 

- Eén lid plaatst vraagtekens bij de discrepantie tussen de migratievriendelijke aanpak van het 

panel en de meningen op het platform, waar oproepen tegen immigratie van buiten de EU 

steun krijgen. Het lid suggereert dat de selectie van burgers door Kantar niet willekeurig was 

en dat diverse van de 27 burgers tijdens de eerste plenaire vergadering een zekere band 

hebben met de EU. 

- De burgers weerleggen deze aantijging ten stelligste; zij verklaren willekeurig geselecteerd te 

zijn en benadrukken geen voorafgaande band te hebben met de EU. Een vertegenwoordiger 

van de nationale panels en evenementen legt uit dat de 27 nationale 

burgervertegenwoordigers, die de enige zijn die hebben deelgenomen aan de eerste plenaire 
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vergadering in juni, op een andere manier zijn gekozen dan de willekeurig geselecteerde 

burgers in de panels, en dat beide niet met elkaar te vergelijken zijn. 

- De rol van regionale en lokale actoren wordt benadrukt, evenals de praktische ervaringen 

van verschillende regio’s die samenwerken en beste praktijken uitwisselen. 

 

3. Presentatie door de voorzitter van de lopende debatten op het meertalig digitaal platform 

De voorzitter presenteert de bevindingen op het platform. Hij verzoekt iedereen het platform verder 

te promoten. In het debat: 

- is één lid van mening dat er sprake is van vooringenomenheid in het verslag van het 

platform, dat lijkt te beginnen met de vrij negatieve bijdragen in verband met migratie, 

terwijl er ook andere stemmen aanwezig zijn; wordt de kritiek op het verslag door een ander 

lid gesteund, met name het feit dat de meest goedgekeurde voorstellen niet zijn opgenomen 

in de samenvatting en dat een volledige lijst is gedeeld met het bestuur; 

- wordt benadrukt dat migratie niet mag leiden tot een braindrain uit derde landen en geen 

belemmering mag vormen voor hun ontwikkeling; 

- wordt gewezen op de noodzaak om een op mensenrechten gebaseerde aanpak van migratie 

te ondersteunen, die gebaseerd is op de waarden van de EU en niet op religieuze waarden, 

en op de noodzaak om de rol van ngo’s te beschermen. 

Eén lid van het burgerpanel onderstreept met betrekking tot de volgende vergadering van de 

werkgroep dat het belangrijk is feedback van de werkgroep te krijgen over de aanbevelingen van de 

burgers. 

4. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter is tevreden met de levendige discussies en dringt er bij de burgers van panel 4 op aan 

concrete aanbevelingen te formuleren. De voorzitter concludeert dat er weliswaar geen politiek is 

zonder onenigheid, maar dat uiteindelijk consensus moet worden bereikt. 
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Bijlage: ledenlijst 

De heer Carmelo ABELA Raad 

De heer Arnoldas ABRAMAVICIUS Raad 

De heer Alessandro ALFIERI Nationale parlementen 

Mevrouw Abir AL-SAHLANI Europees Parlement 

De heer Konstantinos ANDREADAKIS Europese burgerpanels 

De heer Marc ANGEL Europees Parlement 

De heer Malik AZMANI Europees Parlement 

De heer Pernando BARRENA ARZA Europees Parlement 

De heer Gunnar BECK Europees Parlement 

De heer Magnus   BERNTSSON Lokale/regionale vertegenwoordiger 

Mevrouw Marjolijn  BULK Europees Economisch en Sociaal Comité 

De heer Jaroslav  BŽOCH Nationale parlementen 

De heer Luís  CAPOULAS SANTOS Nationale parlementen 

Mevrouw Liina CARR Sociale partners 

Mevrouw Iness CHAKIR Nationale burgerpanels/ evenementen 

Mevrouw Laura Maria CINQUINI Europese burgerpanels 

Mevrouw Gabriella CÍVICO Maatschappelijk middenveld 

De heer Angel DZHAMBAZKI Europees Parlement 

Mevrouw Karoline EDTSTADLER Raad 

Mevrouw Julia EICHBERGER Europese burgerpanels 

De heer Joseph  ELLIS Nationale parlementen 

De heer Harris  GEORGIADES Nationale parlementen 

De heer Vasil GEORGIEV Raad 

Mevrouw Elsie GISSLEGÅRD Nationale burgerpanels/ evenementen 

Mevrouw Sunčana GLAVAK Europees Parlement 

De heer Ľudovít  GOGA Nationale parlementen 

Mevrouw Hafida GUELLATI Europese burgerpanels 

Mevrouw Gabriela HEGENBERG Europese burgerpanels 

Mevrouw Ylva JOHANSSON Europese Commissie 

De heer Dimitris  KAIRIDIS Nationale parlementen 

De heer Jeroen LENAERS Europees Parlement 

De heer Cees   LOGGEN Lokale/regionale vertegenwoordiger 

Mevrouw Oudekki  LOONE Nationale parlementen 

De heer Arminas  LYDEKA Nationale parlementen 

Mevrouw Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Raad 

Mevrouw  Augusta  MONTARULI Nationale parlementen 

Mevrouw Nathalie  OBERWEIS Nationale parlementen 

De heer Oszkár  ÖKRÖS Raad 
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De heer Philippe OLIVIER Europees Parlement 

De heer Laurentiu  PLOSCEANU Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevrouw Yoomi RENSTRÖM Comité van de Regio’s 

Mevrouw Desislava SIMEONOVA Europese burgerpanels 

De heer Andrzej SKIBA Nationale burgerpanels/ evenementen 

Mevrouw Sara SKYTTEDAL Europees Parlement 

De heer Jordi SOLÉ Europees Parlement 

Mevrouw Petra  STEGER Nationale parlementen 

De heer Tuomas Heikki SUIHKONEN Europese burgerpanels 

Mevrouw Kata TUTTO Comité van de Regio’s 

De heer Nils USAKOVS Europees Parlement 

De heer Hubregt VERHOEVEN Europese burgerpanels 

De heer Dragan VOLAREVIĆ Europese burgerpanels 

De heer Krasimir ZLATINOV Europese burgerpanels 
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