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RESUMÉ FRA ARBEJDSGRUPPEN OM MIGRATION 

Fredag den 17. december 2021 

 

1- Indledning ved formanden 

Formanden, Dimitrios KAIRIDIS (de nationale parlamenter, EL), indledte med at minde medlemmerne 

af arbejdsgruppen om, at borgernes bidrag er afgørende for konferencens arbejde, og at han vil gøre 

alt for at sikre, at borgernes synspunkter og kommentarer bliver hørt til fulde. 

Han mindede om status for EU-borgerpanelerne med fokus på panel 4 og fremhævede også, at 

anbefalinger fra nationale borgerpaneler også ville blive drøftet på plenarforsamlingen, og at nogle 

anbefalinger vedrørte migrationsområdet. 

Han takkede også dem, der havde sendt skriftlige bidrag til ham, og understregede, at disse bidrag 

ikke kunne deles skriftligt med resten af arbejdsgruppen, og opfordrede forfatterne til at forklare 

deres holdninger mundtligt i arbejdsgruppen og uploade deres bidrag til platformen. 

2- Rapport fra borgerne fra EU-borgerpanel 4 om status for deres drøftelser 

Han gav derefter ordet til alle borgerne fra EU-borgerpanelerne, så de kunne præsentere sig selv 

(alle tog ordet for at sige lidt) og forklare resultaterne af deres panels andet møde.  

Med hensyn til retningslinjerne fra det andet møde forklarede to borgere fra panel 4 den proces og 

den hovedretning, som panelet havde fulgt i november 2021, idet de også nævnte, at deres 

retningslinjer i det væsentlige kunne fordeles på de tre hovedemner, som formanden havde skitseret 

på det første møde (dvs. lovlig migration, irregulær migration og asylpolitik), men bemærkede, at 

nogle spørgsmål var tværgående og kunne placeres i en fjerde kategori, "øvrige". De nævnte navnlig 

følgende: 

– Ingen borgere i panelet talte om at lukke grænser 

– En reform af Dublinsystemet blev ofte nævnt i panelet 

– Europa bør have en fælles effektiv migrationspolitik 

– Europa bør fremme solidariteten blandt medlemsstaterne og måske ændre 

beslutningsprocessen, så medlemsstaterne kan arbejde sammen og operere med en retfærdig 

fordeling af migranter 

– Europa bør yde samme støtte til oprindelses- og transitlande 

– Europa bør have en proaktiv tilgang til migration Europa bør arbejde med forskellige årsager, 

klimafattigdom osv., og samarbejde med oprindelseslandene 
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– Europa bør styrke Frontex' rolle 

– Nogle borgere foreslog et nyt europæisk agentur til koordinering af medlemsstaternes 

nationale politikker 

– EU bør indføre muligheder for lovlig migration, f.eks. med henblik på studier og arbejde, da 

EU har brug for visse færdigheder 

– En fælles europæisk tilgang til asyl 

– Informere migranter om, hvad der kan forventes i EU 

– Bekæmpelse af irregulær migration ved at åbne op for flere lovlige muligheder og 

kommunikation mellem medlemsstaterne og oprindelseslandene om lovlige migrationsveje. 

Et medlem af arbejdsgruppen beklagede, at møderne ikke kunne finde sted i november. Formanden 

præciserede, at det af logistiske årsager var vanskeligt at indkalde til formelle møder i arbejdsgruppen, 

som kræver tolkning, men han oplyste, at der havde fundet et uformelt møde sted mellem ham, den 

kommende formand Alfieri, og de borgere, der kunne tale engelsk, for at drøfte arbejdsmetoder, 

hvilket havde været meget produktivt. Han tilkendegav også, at han ville se, hvad der kunne gøres for 

at afholde flere møder. 

Formanden stillede derefter to spørgsmål til borgerne: 

- om de mente, at emnet migration var polariseret 

- om de mente, at de tre kategorier, han havde foreslået, kunne bruges til at tilrettelægge 

arbejdsgruppens arbejde, eller om borgerne mente, at der var behov for endnu en kategori. 

Borgerne fra EU-borgerpanelet var generelt enige om, at synspunkterne i paneldiskussionerne ikke 

var så polariserede som forventet, og at drøftelserne var meget konstruktive. En borger påpegede 

imidlertid, at dette kan skyldes, at et flertal af de borgere, der er villige til at deltage i konferencen, vil 

have positive holdninger til EU og migration. 

3- Drøftelser om den tredje foreløbige rapport fra den flersprogede digitale platform 

Formanden bad Alfieri, som vil være formand for arbejdsgruppen næste år, om at give et resumé af 

kapitlet i rapporten om migration. Alfieri redegjorde udførligt for de forskellige synspunkter, der var 

kommet til udtryk. 

Alfieri bad derefter de to medlemmer af arbejdsgruppen, der havde meldt sig frivilligt på 

arbejdsgruppens første møde til at være ansvarlige for de overordnede emner regulær migration og 

irregulær migration, om at fremlægge deres synspunkter. 

De tilsluttede sig borgernes synspunkter, udtrykte deres interesse i at høre og læse forslagene fra 

borgerne i panel 4 og roste deres arbejde.  

Reaktionerne fra medlemmerne pegede ikke konsekvent i én retning. Nogle medlemmer påpegede på 

den ene side den stærke forbindelse til sikkerhed og bekæmpelse af kriminalitet ("massemigration i 

krigstid") og opfordrede samtidigt til, at man over EU-budgettet finansierer fysiske hindringer for at 

"holde kriminelle ude", mens andre på den anden side opfordrede til finansiering over EU-budgettet 

af bedre modtagelsesforhold, familiesammenføring, uddannelse, rimelige muligheder for adgang til 

uddannelse og opbygning af færdigheder, der fører til bedre integration på arbejdsmarkedet i hele 

EU. Der blev også efterlyst større vilje til at investere i en EU-genbosætningsramme i betragtning af 

situationen i Afghanistan. Mange medlemmer opfordrede til, at der hurtigst muligt tages fat på de 
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situationer, hvor migranter anvendes til politiske formål ("instrumentalisering"), og til en reform af 

Schengenreglerne med henblik på mere og bedre sporing af migrantbevægelser. Nogle opfordrede 

også til en revision af Dublinreglerne for at sikre, at migranter ikke blev "tvunget til at blive" på ét sted, 

men kunne bevæge sig rundt i Europa (sekundære bevægelser). Andre understregede, at alle 

synspunkter bør høres, herunder dem, der "stille arbejder langt fra politik", og at indsatsen bør 

koncentreres om at beskytte de ydre grænser mod migrationsstrømme. 

Et medlem bemærkede, at bidragene pr. medlemsstat, der var tilgængelige på platformen, var meget 

nyttige, og bemærkede, at migration ofte lå på sidste- eller næstsidstepladsen med hensyn til emner, 

der blev drøftet på platformen. 

4- Afslutning ved formanden 

Formanden anførte, at det var sandsynligt, at det tredje møde i panel 4 ville blive udsat til februar på 

grund af den nuværende sundhedsmæssige situation, og at formændene sammen med det franske 

formandskab ville finde metoder til at opretholde momentum og måske ville meddele, at konferencen 

ville blive forlænget, og nævnte, at der med sikkerhed ville være flere oplysninger til rådighed i 

begyndelsen af året. 

Han afsluttede med at takke alle for deres deltagelse og mindede om, at medlemmerne af 

arbejdsgruppen havde hans e-mailadresse, hvis de ønskede at kontakte ham. 
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