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BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP 

MIGRATIE 

Vrijdag 17 december 2021 

 

1-      Opening door de voorzitter 

Ten eerste herinnert de voorzitter, de heer Dimitrios KAIRIDIS (nationale parlementen, EL), de leden 

van de werkgroep eraan dat de inbreng van burgers essentieel is voor de werkzaamheden van de 

conferentie en dat hij alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de standpunten en 

opmerkingen van de burgers voldoende worden gehoord. 

Hij herinnert aan de stand van zaken met betrekking tot de Europese burgerpanels en concentreert 

zich daarbij op panel 4. Tevens benadrukt hij dat de aanbevelingen van de nationale burgerpanels ook 

in de plenaire vergadering zullen worden besproken en dat enkele aanbevelingen betrekking hebben 

op migratie. 

Ook bedankt hij de personen die hem schriftelijke bijdragen hebben gestuurd. Hij benadrukt dat deze 

bijdragen niet schriftelijk konden worden gedeeld met de rest van de werkgroep, en verzoekt de 

auteurs hun standpunten mondeling toe te lichten in de werkgroep en hun bijdragen op het 

platform te uploaden. 

2-     Verslag van de leden van Europees burgerpanel 4 over de stand van hun discussies 

Vervolgens geeft hij alle leden van de Europese burgerpanels het woord, zodat zij zichzelf kunnen 

voorstellen (alle leden voeren kort het woord) en de uitkomsten van de tweede sessie van hun panel 

kunnen toelichten.  

In het kader van de oriëntaties van de tweede sessie geven twee burgers van panel 4 uitleg bij het 

proces en bij de richting die het panel in november 2021 is ingeslagen. Daarbij wijzen zij erop dat hun 

oriëntaties in wezen kunnen worden verdeeld over de drie hoofdthema’s die de voorzitter tijdens de 

eerste sessie heeft geschetst (legale migratie, irreguliere migratie en asielbeleid). Tevens merken zij 

op dat sommige kwesties transversaal zijn en in een vierde categorie (“overige”) kunnen worden 

ondergebracht. Zij wijzen met name op het volgende: 

-  Geen enkele burger in het panel heeft het sluiten van de grenzen genoemd; 

- De hervorming van het Dublinsysteem is vaak in het panel ter sprake gekomen; 

-  Europa moet beschikken over een gemeenschappelijk, efficiënt migratiebeleid; 

-  Europa moet solidariteit tussen de lidstaten bevorderen en wellicht het 

besluitvormingsproces wijzigen, zodat de lidstaten kunnen samenwerken en migranten 

eerlijk kunnen verdelen; 
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-  Europa moet dezelfde steun verlenen aan landen van herkomst en doorreis; 

-  Europa moet migratie proactief benaderen, zich richten op de verschillende oorzaken van 

migratie, klimaatarmoede enz., en samenwerken met de landen van herkomst;   

- Europa moet de rol van Frontex versterken; 

- De burgers stellen voor een nieuw Europees agentschap op te richten om het nationale 

beleid van de lidstaten te coördineren; 

- De EU moet legale migratiekanalen invoeren, zoals studie en werk, aangezien de EU 

bepaalde vaardigheden nodig heeft; 

- Er is een gemeenschappelijke Europese asielaanpak nodig; 

- Migranten moeten geïnformeerd worden over datgene wat zij in de EU kunnen verwachten; 

- Irreguliere migratie moet bestreden worden door meer legale kanalen te openen. Er moet 

communicatie zijn tussen de lidstaten en de landen van herkomst over legale 

migratiemogelijkheden. 

Eén lid van de werkgroep betreurt het dat er in november geen vergaderingen konden plaatsvinden. 

De voorzitter legt uit dat het om logistieke redenen moeilijk was om formele vergaderingen van de 

werkgroep bijeen te roepen, waarvoor immers vertolking nodig is, maar hij geeft aan dat er een 

informele bijeenkomst heeft plaatsgevonden tussen hem, de heer Alfieri (de komende voorzitter), en 

de burgers die Engels spreken, waarbij zij van gedachten hebben gewisseld over werkmethoden. Deze 

informele bijeenkomst was zeer productief. Tevens geeft de voorzitter aan dat hij zal nagaan hoe er 

meer vergaderingen gehouden kunnen worden. 

 Vervolgens stelt de voorzitter de burgers twee vragen: 

- of zij van mening zijn dat het migratiethema is gepolariseerd; 

- of zij de drie door hem voorgestelde categorieën bruikbaar achten voor de organisatie van 

de werkzaamheden van de werkgroep, dan wel of zij van mening zijn dat er een andere 

categorie nodig is. 

De leden van het Europees burgerpanel waren het er in grote lijnen over eens dat de standpunten 

tijdens de paneldiscussies niet zo gepolariseerd waren als verwacht en dat de discussies zeer 

constructief waren. Eén lid wees er echter op dat dit mogelijk terug te voeren is op het feit dat een 

meerderheid van de burgers die bereid zijn deel te nemen aan de conferentie positieve standpunten 

zou hebben over de EU en migratie. 

3-      Bespreking van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform 

De voorzitter verzoekt de heer Alfieri, die volgend jaar de werkgroep zal voorzitten, het hoofdstuk 

over migratie uit het verslag samen te vatten. De heer Alfieri geeft een uitgebreid overzicht van de 

verschillende standpunten. 

 Vervolgens vraagt de heer Alfieri de twee leden van de werkgroep, die zich tijdens de eerste 

vergadering van de werkgroep vrijwillig hadden aangemeld voor de hoofdthema’s legale migratie en 

irreguliere migratie, hun mening te geven. 

Zij onderschrijven de door de burgers geuite standpunten, geven aan zeer benieuwd te zijn naar de 

suggesties van de burgers van panel 4, en complimenteren hen met hun werk.  
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De reacties van de leden wijzen niet eenduidig in één richting. Enerzijds wijzen sommige leden op het 

sterke verband met veiligheid en de bestrijding van criminaliteit (“massamigratie in tijden van oorlog”) 

en pleiten zij ervoor om fysieke belemmeringen die “criminelen buitensluiten” te financieren uit de 

Uniebegroting. Anderzijds roepen andere leden er toe op om de EU-begroting aan te wenden voor de 

financiering van betere opvangvoorzieningen, gezinshereniging, onderwijs, eerlijke kansen op toegang 

tot opleidingen en het opbouwen van vaardigheden die leiden tot een betere integratie op de 

arbeidsmarkt in de hele EU. Tevens wordt aangedrongen op meer bereidheid om, gezien de situatie 

in Afghanistan, te investeren in een Europees hervestigingskader. Veel leden pleiten ervoor situaties 

waarin migranten worden ingezet voor politieke doeleinden (“instrumentalisering”) dringend aan te 

pakken en de Schengenregels te hervormen met het oog op meer en betere tracering van 

migrantenbewegingen. Ook pleiten sommige leden ervoor de Dublinregels te herzien, zodat 

migranten niet worden “gedwongen” op één plaats te blijven, maar zich in heel Europa kunnen 

verplaatsen (secundaire bewegingen). Anderen benadrukken dat alle standpunten moeten worden 

gehoord, ook van mensen die “stilzwijgend en ver van de politiek hun werk doen”, en dat de 

inspanningen moeten worden toegespitst op bescherming van de buitengrenzen tegen 

migratiestromen. 

Eén lid merkt op dat de op het platform gepubliceerde bijdragen per lidstaat zeer nuttig zijn, en wijst 

erop dat migratie vaak het laatste of een na laatste onderwerp is dat op het platform wordt 

besproken. 

4-      Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter deelt mee dat de derde sessie van panel 4 vanwege de huidige gezondheidssituatie 

waarschijnlijk zal worden uitgesteld tot februari. Hij laat weten dat de covoorzitters samen met het 

Franse voorzitterschap manieren zullen vinden om de dynamiek te behouden en wellicht verlenging 

van de conferentie zullen aankondigen. Hij wijst erop dat er aan het begin van het jaar zeker meer 

informatie beschikbaar zal zijn. 

Tot slot bedankt hij alle leden van de werkgroep voor hun deelname en herinnert hen eraan dat zij, 

mochten zij contact met hem willen opnemen, zijn e-mailadres hebben. 
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