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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep migratie, voorgezeten door de heer Dimitris Kairidis, nationaal parlement (Griekenland) 

Vrijdag 22 oktober 2021, 11.00 tot 13.00 uur 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

Dit is de eerste vergadering van de werkgroep migratie. De vergadering vindt plaats in hybride vorm. De 
voorzitter, de heer Dimitris Kairidis, heet de leden welkom samen met de heer Alessandro Alfieri (nationale 
parlementen/Italië), die vanaf 1 januari 2022 het voorzitterschap van deze werkgroep zal overnemen. 

De voorzitter legt uit dat het zijn rol is om de discussie in goede banen te leiden, zodat alle stemmen 
worden gehoord en alle onderdelen aan bod komen, en zet uiteen dat hij verwacht dat de werkgroep 
compromissen zal vinden tussen de vaak uiteenlopende standpunten. 

De voorzitter benadrukt dat hetgeen burgers te zeggen hebben ten grondslag ligt aan de discussies van de 
werkgroep.  

2. Discussie 

De voorzitter vraagt de burgercomponent een overzicht te geven van de stand van zaken van de discussies 
met betrekking tot migratie in panel 4 (EU in de wereld / migratie).  

Tijdens een van de discussies legt een burgerlid van de Europese burgerpanels uit hoe de deelnemers aan 
het panel de kwesties in verband met migratie in kaart hebben gebracht en besproken. Hij legt uit dat de 
burgers een selectie hebben gemaakt van de problemen die in hun ogen het meest prangend zijn, en 
spreekt de hoop uit dat deze kwesties centraal zullen staan in de debatten van de werkgroep.  

Tijdens de discussie brengen de leden van de werkgroep verschillende standpunten naar voren, wat tot een 
brede discussie leidt.  

Met name worden de onderstaande punten naar voren gebracht: 

- Sommigen vinden het positief dat migratie en veiligheid in twee aparte werkgroepen worden 
besproken, terwijl anderen aangeven dat ze van mening zijn dat deze in dezelfde werkgroep 
besproken moeten worden. 

- Enkele leden wijzen erop dat irreguliere immigratie dient te stoppen en dat de buitengrenzen van 
de EU beschermd moeten worden. 

- Verscheidene deelnemers wijzen op het belang van arbeidsmigratie en de bescherming van 
arbeidsmigranten. 

- Ook wijzen verscheidene leden op het belang om meer legale migratiemogelijkheden te creëren, 
waaronder voor arbeidsmigratie.  

- Sommige leden benadrukken het belang van de integratie van migranten. 

- Verscheidene deelnemers wijzen erop dat het gemeenschappelijk migratie- en asielbeleid van de 
EU herzien moet worden en dat de solidariteit tussen de lidstaten verder versterkt moet worden. 

- Ook wordt er gediscussieerd over de noodzaak om migratie te bekijken in de context van de 
gevolgen van klimaatverandering. 
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- Verscheidene deelnemers noemen de link tussen migranten en demografie. 

- Een paar deelnemers spreken over migratie in de geopolitieke context en hoe migratie door derde 
landen is geïnstrumentaliseerd. 

- Sommige leden noemen de noodzaak om landen van herkomst te ondersteunen en de 
dieperliggende oorzaken van migratie aan te pakken. 

- Ook wordt het menselijke perspectief van migratie benadrukt, waaronder de eerbiediging van de 
mensenrechten. 

- Verscheidene leden pleiten ervoor dat een juiste balans tussen de verschillende perspectieven 
moet worden gevonden om manieren te vinden om migratie te reguleren. 

 
Verscheidene leden zeggen over het proces dat het hun doel was om de ideeën en overwegingen van 
burgers te horen en dat ze uitkijken naar de discussies die nog komen.   

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

Na afloop van de gedachtewisseling stelt de voorzitter vast dat er krachtige standpunten naar voren zijn 
gebracht. De voorzitter herhaalt dat het hoofddoel van de werkgroep is om de ideeën van burgers te 
bespreken. 

De voorzitter stelt vervolgens voor om de kwesties die aan de orde zijn gesteld tijdens de discussie, in drie 
groepen op te splitsen: 

1. legale migratie (harmonisatie van het nationale migratie- en integratiebeleid van de lidstaten); 
2. irreguliere migratie en grensbescherming; 
3. asielbeleid, vluchtelingenhulp en lastenverdeling tussen de EU-lidstaten. 

De voorzitter deelt mee dat er eind november een onlinevergadering van de werkgroep migratie zou 
kunnen plaatsvinden. Hier moet overeenkomstig het mandaat eerst overeenstemming voor worden bereikt 
tussen de gezamenlijke voorzitters van het bestuur en alle componenten van de werkgroep.   

De voorzitter brengt in herinnering dat de Europese burgerpanels vóór de volgende vergadering van 

de werkgroep onder de vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels een woordvoerder van de 

werkgroep moeten kiezen. Deze woordvoerder zal dan samen met de voorzitter de werkgroep 

vertegenwoordigen in de plenaire vergadering. 
 
 
BIJLAGE. Ledenlijst van de werkgroep migratie 
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