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KORTFATTAT REFERAT FÖR ARBETSGRUPPEN OM MIGRATION 

Fredagen den 21 januari 2022 

 

1. Ordföranden öppnar sammanträdet 

Ordföranden Dimitrios Kairidis (nationellt parlament, Grekland) välkomnade deltagarna till 

arbetsgruppens tredje möte, som hölls i hybridformat. Han informerade om webbsändningen av 

arbetsgruppernas möten och möjligheten att anordna ett möte i slutet av februari.  

Ordföranden noterade också att inga synpunkter hade inkommit på utkastet till kortfattat referat av 

mötet den 17 december och drog därför slutsatsen att detta kortfattade referat hade godkänts av 

arbetsgruppen och snart kommer att finnas tillgängligt på alla språk på den flerspråkiga digitala 

plattformen.  

Ordföranden framhöll det aktuella läget i de europeiska medborgarpanelerna och förklarade att den 

tredje sessionen i panel 4 hade skjutits upp till den 11–13 februari på grund av pandemin och de 

relaterade åtgärderna, och att panel 4 därför inte hade några rekommendationer i detta skede. Han 

påminde deltagarna om att rekommendationerna från de europeiska medborgarpanelerna 2 och 3 

samt rekommendationerna från flera nationella medborgarpaneler fanns tillgängliga på plattformen.  

Han påminde om de diskussioner som hållits vid tidigare möten, som hade handlat om tre ämnen: 

laglig migration, irreguljär migration och asyl. En medlem ville att underrubrikerna i det första ämnet 

skulle anpassas till ett mer neutralt språk (t.ex. att ”kontrollerad migration” skulle ersättas med 

”reguljär migration” och att ”ansvarsfördelning” skulle ersättas med ”rättvis fördelning”). Ordföranden 

bad sedan senator Alessandro Alfieri och parlamentsledamot Joseph Ellis att ge information om några 

av dessa ämnen.  

Senator Alfieri, den blivande ordföranden, redogjorde för kommissionens förslag till en ny migrations- 

och asylpakt och för vart och ett av lagstiftningsförslagen och underströk behovet av att hitta rätt 

balans mellan ansvar och solidaritet. Parlamentsledamot Joseph Ellis fokuserade på laglig migration och 

betonade EU:s nuvarande och framtida demografiska behov och underströk bristen på arbetskraft 

samtidigt som befolkningen i andra regioner ökar, vilket leder till större migrationstryck på EU i 

framtiden. Han ansåg att det måste finnas lite ”självrannsakan” i EU för att avgöra om politiken 

fungerar. 

Ordföranden bad sedan Europaparlamentets ledamöter att redogöra för det aktuella läget i 

diskussionen om dessa frågor. Flera ledamöter angav att de skulle samordna internt innan de 

tillhandahöll denna lägesrapport vid arbetsgruppens nästa möte.  
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2. Medborgarrapport från europeisk medborgarpanel 4 och nationella paneler och evenemang 

om det aktuella läget i deras diskussioner om migration 

Ordföranden presenterade arbetet i de europeiska medborgarpanelerna och betonade att panel 4 i 

detta skede har arbetat med riktlinjer, som utgör det första steget mot rekommendationer. Han 

informerade om att rekommendationerna från panel 4 kommer att finnas tillgängliga i februari 

efter panelens möte i Maastricht (11–13 februari).  

Medborgare från de europeiska medborgarpanelerna och nationella medborgarpaneler redogjorde 

för det aktuella läget i sina diskussioner om migration: 

 Flera medborgare betonade behovet av att respektera de mänskliga rättigheterna och 

människans värdighet när det gäller migration och ansåg att migration var nödvändig för 

EU och kan vara positiv. 

 De betonade att gemensamma regler behövs. 

 Medborgarna var kritiska till situationen i flyktingläger. 

 Flera av dem delade också sin oro över att migranter används för politiska ändamål.  

 De betonade behovet av att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till EU. 

 Medborgarna noterade också vikten av solidaritet mellan medlemsstaterna, med 

beaktande av ländernas kapacitet. 

 Behovet av att bekämpa människosmuggling, vilket är kopplat till behovet av fler lagliga 

vägar, framhölls också. 

 De nämnde även vikten av att säkerställa snabbare och enklare integration, så att 

migranter kan bidra till samhället med sin kompetens. 

 Behovet av att förhindra kompetensflykt inom EU och i förhållande till  tredjeländer 

påpekades också. 

 En oro där irreguljär migration kopplades till en specifik attack nyligen uttrycktes också.  

Ordföranden lämnade därefter ordet fritt. Under följande livliga debatt diskuterades följande: 

 Det uttrycktes skepsis mot den nya pakten, som ansågs vara alltför fokuserad på 

återvändanden och inte på integration. Svårigheterna med att sammanföra medlemsstaternas 

olika ståndpunkter och rösta enhälligt togs också upp.  

 En medlem ifrågasatte diskrepansen mellan den migrationsvänliga hållningen i panelen och 

yttrandena om plattformen, där ståndpunkter mot invandring från länder utanför EU stöds. 

Medlemmen menade att Kantar inte valde ut medborgare slumpmässigt och att flera av de 

27 medborgarna i det första plenarsammanträdet hade viss anknytning till EU.  

 Medborgarna tillbakavisade kraftfullt detta påstående och förklarade att de hade valts ut 

slumpmässigt och underströk att de inte hade någon tidigare koppling till EU. En företrädare för 

de nationella panelerna och evenemangen förklarade att de 27 nationella 

medborgarföreträdarna, som var de enda som deltog i det första plenarsammanträdet i juni, har 

valts ut på ett annat sätt än de slumpmässigt utvalda medborgarna i panelerna och inte kan 

jämföras.  
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 Regionala och lokala aktörers roll underströks, liksom de praktiska erfarenheterna från olika 

regioner som samarbetar och utbyter bästa praxis.   
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3. Ordföranden redogör för de pågående utbytena på den flerspråkiga digitala plattformen 

Ordföranden redogjorde för slutsatserna om plattformen. Han uppmanade alla att ytterligare öka 

medvetenheten om plattformen. Under debatten diskuterades följande:  

 En medlem ansåg att rapporten om plattformen är partisk, då den verkar inledas med ganska 

negativa synpunkter på migration, fastän det finns lika många andra röster närvarande. En 

annan medlem ställde sig bakom kritiken mot rapporten, särskilt det faktum att de flesta 

godkända förslagen inte ingick i sammanfattningen och att en fullständig förteckning hade 

delats med direktionen.  

 Det betonades att migration inte bör leda till kompetensflykt från tredjeländer och inte bör 

hindra deras utveckling.  

 Behovet av att stödja en människorättsbaserad strategi för migration som bygger på 

EU:s värderingar – inte religiösa värderingar – underströks, tillsammans med behovet av att 

skydda de icke-statliga organisationernas roll.  

När det gäller arbetsgruppens nästa möte betonade en medlem från medborgarpanelen vikten av att 

ta emot arbetsgruppens feedback om medborgarnas rekommendationer.  

4. Ordföranden avslutar sammanträdet 

Ordföranden välkomnade de livliga diskussionerna och uppmanade medborgarna i panel 4 att 

komma med konkreta rekommendationer. Ordföranden drog slutsatsen att även om det inte finns 

någon politik utan meningsskiljaktigheter måste man i slutändan nå samförstånd.  
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Bilaga: Medlemsförteckning 

Mr Carmelo ABELA Rådet 

Mr Arnoldas ABRAMAVICIUS Rådet 

Mr Alessandro ALFIERI Nationella parlament 

Ms Abir AL-SAHLANI Europaparlamentet 

Mr Konstantinos ANDREADAKIS Europeiska medborgarpaneler 

Mr Marc ANGEL Europaparlamentet 

Mr Malik AZMANI Europaparlamentet 

Mr Pernando BARRENA ARZA Europaparlamentet 

Mr Gunnar BECK Europaparlamentet 

Mr Magnus BERNTSSON Lokal/regional företrädare 

Ms Marjolijn  BULK 
Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Mr Jaroslav  BŽOCH Nationella parlament 

Mr Luís  CAPOULAS SANTOS Nationella parlament 

Ms Liina CARR Arbetsmarknadens parter 

Ms Iness CHAKIR 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Laura Maria CINQUINI Europeiska medborgarpaneler 

Ms Gabriella CÍVICO Civilsamhället 

Mr Angel DZHAMBAZKI Europaparlamentet 

Ms Karoline EDTSTADLER Rådet 

Ms Julia EICHBERGER Europeiska medborgarpaneler 

Mr Joseph  ELLIS Nationella parlament 

Mr Harris  GEORGIADES Nationella parlament 

Mr Vasil GEORGIEV Rådet 

Ms Elsie GISSLEGÅRD 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Sunčana GLAVAK Europaparlamentet 

Mr Ľudovít  GOGA Nationella parlament 

Ms Hafida GUELLATI Europeiska medborgarpaneler 

Ms Gabriela HEGENBERG Europeiska medborgarpaneler 

Ms Ylva JOHANSSON Europeiska kommissionen 

Mr Dimitris  KAIRIDIS Nationella parlament 

Mr Jeroen LENAERS Europaparlamentet 

Mr Cees LOGGEN Lokal/regional företrädare 

Ms Oudekki  LOONE Nationella parlament 

Mr Arminas  LYDEKA Nationella parlament 

Ms Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rådet 

Ms  Augusta  MONTARULI Nationella parlament 
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Ms Nathalie  OBERWEIS Nationella parlament 

Mr Oszkár  ÖKRÖS Rådet 

Mr Philippe OLIVIER Europaparlamentet 

Mr Laurentiu  
PLOSCEANU 

Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén 

Ms Yoomi RENSTRÖM Regionkommittén 

Ms Desislava SIMEONOVA Europeiska medborgarpaneler 

Mr Andrzej SKIBA 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Sara SKYTTEDAL Europaparlamentet 

Mr Jordi SOLÉ Europaparlamentet 

Ms Petra  STEGER Nationella parlament 

Mr Tuomas Heikki SUIHKONEN Europeiska medborgarpaneler 

Ms Kata TUTTO Regionkommittén 

Mr Nils USAKOVS Europaparlamentet 

Mr Hubregt VERHOEVEN Europeiska medborgarpaneler 

Mr Dragan VOLAREVIĆ Europeiska medborgarpaneler 

Mr Krasimir ZLATINOV Europeiska medborgarpaneler 
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