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BEKNOPT VERSLAG VAN DE VIERDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP 
MIGRATIE 

Dinsdag 1 maart 2022, 17.30 - 19.30 uur (online) 

 

1. Opening door de voorzitter 

Opeenvolgende voorzitters: Alessandro Alfieri, lid van de Italiaanse Senaat, Italië; Dimitris Kairidis, lid 
van het Griekse Parlement, Griekenland 

De voorzitter, de heer Alfieri, opent de vergadering en betuigt zijn volledige solidariteit met het 
Oekraïense volk, en noemt de oorlog en agressie tegen Oekraïne een keerpunt voor Europa, ook wat 
migratiekwesties betreft. 

De voorzitter deelt mee dat het beknopt verslag van de vorige vergadering van 21 januari als 
goedgekeurd wordt beschouwd en in alle talen zal worden vertaald en op het platform zal worden 
geüpload. 

2. Presentatie van de aanbevelingen van het Europees burgerpanel 4 en van nationale burgerpanels 
in verband met migratie 

De leden van de Europese burgerpanels wensen niet alle aanbevelingen een voor een te presenteren, 
maar geven de voorkeur aan een overzicht van de aanbevelingen die het panel in verband met migratie 
heeft aangenomen.  

Twee leden van het Europees burgerpanel nemen het woord en brengen verslag uit over de 
aanbevelingen in verband met asielbeleid en integratie, en legale migratie. Wegens technische 
problemen kan een van de burgers het woord niet nemen. 

Zij stellen onder meer dat: 

§ er veel overlappende aanbevelingen zijn; 

§ de meeste aanbevelingen betrekking hebben op het asielbeleid; 

§ ze zich bewust zijn van de situatie in Oekraïne, en dat deze aantoont dat het migratiestelsel in 
Europa niet naar behoren functioneert; 

§ er behoefte is aan een uniform stelsel op Europees niveau dat de mensenrechten eerbiedigt; 

§ er behoefte is aan een gemeenschappelijke aanpak, niet alleen voor uniforme regels, maar ook 
voor ondersteuning van de lidstaten, met name grenslidstaten; 

§ solidariteit van cruciaal belang is, met name voor het beheer van asielzoekers; 
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§ er behoefte is aan gemeenschappelijke procedures op basis van gemeenschappelijke 
praktijken; 

§ burgers ook aandringen op betere opvangstructuren; 

§ ze ervoor pleiten de richtlijn betreffende minimumnormen voor de opvang van asielzoekers te 
vervangen door een verplichte verordening; 

§ ze erop aandringen dat ook op Europees niveau toezicht wordt gehouden op de uitvoering; 

§ de EU bijstand moet verlenen aan de lidstaten bij het verwerken van asielzoekers; 

§ asielaanvragen, met inbegrip van de herverdeling van asielzoekers in de EU, sneller moeten 
worden beoordeeld en dat migranten bij afwijzing van asiel moeten worden gerepatrieerd; 

§ tot slot, de integratie en de terugkeer van migranten moeten worden verlegd naar de Europese 
grenslidstaten die het meest aan migratiestromen zijn blootgesteld. 

Na deze presentatie presenteren vertegenwoordigers van de nationale burgerpanels van Nederland 
(NL) en Litouwen (LT) ook hun aanbevelingen met betrekking tot het thema migratie, namelijk: 

§ het debat mag de nuances niet uit het oog verliezen en er moet meer aandacht worden 
besteed aan de redenen waarom mensen onveilige landen ontvluchten (Nederlands 
burgerpanel); 

§ de verdeling van vluchtelingen moet op eerlijke wijze gebeuren, aan de hand van duidelijke 
criteria (Nederlands burgerpanel); 

§ de EU moet de landen van herkomst ondersteunen met kennis en ervaring om de oorzaken 
van migratie, zoals klimaatverandering of conflicten, te beperken (Nederlands burgerpanel); 

§ er moet een commissie op EU-niveau worden opgericht die zich bezighoudt met de 
uitdagingen op het gebied van migratie om te zorgen voor een snellere reactie op 
migratiecrises en om gemeenschappelijke richtsnoeren voor het beheer van migratie op te 
stellen (Litouws burgerpanel); 

§ de invoering van een quotastelsel op EU-niveau moet opnieuw worden besproken (Litouws 
burgerpanel); 

§ het open migratiebeleid van de EU moet worden herzien (Litouws burgerpanel); 

§ er moet actiever worden gesproken over migratiebeleidskwesties en er moet een debat op 
gang worden gebracht over de uitdagingen in verband met migratie (Litouws burgerpanel); 

§ de EU moet een actief en streng beleid voeren ten aanzien van staten die migratiestromen 
gebruiken als instrument voor hybride aanvallen (Litouws burgerpanel). 

Wegens technische problemen kan een van de burgers die het Franse nationaal burgerpanel 
vertegenwoordigt, het woord niet nemen. 

Gezien de technische problemen waardoor twee burgers hun aanbevelingen niet kunnen presenteren, 
besluit de voorzitter dat de volgende vergadering van de werkgroep (WG), die in Straatsburg zal 
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worden gehouden, zal beginnen met een follow-up van de presentatie van de aanbevelingen van de 
burgers. 

3. Gedachtewisseling over de aanbevelingen van de burgers  

Het debat in de werkgroep richt zich op de aanbevelingen of kwesties die verband houden met migratie 
(19). 

De voorzitter verzoekt de heer Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die uitzonderlijk 
aan deze werkgroep deelneemt, zijn ideeën over de Conferentie en de aanbevelingen van de burgers 
uiteen te zetten. Vicevoorzitter Schinas benadrukt het volgende: 

- het is van cruciaal belang dat het debat over de toekomst van Europa wordt voortgezet, zeker nu 
dit wordt overschaduwd door ongeziene gebeurtenissen die tot het verleden leken te behoren; 

- het proces van de conferentie moet meer op de burgers gericht zijn (bottom-upbenadering): de 
Europese Commissie (“Brussel”) mag niet het voortouw nemen (top-downbenadering); 

- hij is ingenomen met de rijkdom van de bijdragen en aanbevelingen en benadrukt dat deze 
volledig aansluiten bij de werkzaamheden van de Commissie, die streeft naar een holistisch, 
samenhangend en alomvattend EU-kader voor het migratie- en asielbeleid. De vicevoorzitter 
betreurt dat de Unie ondanks haar economische macht en belang in de wereld nog steeds geen 
gemeenschappelijk migratiebeleid heeft; 

- hij benadrukt dat de huidige instrumentalisering, de crisis in Oekraïne en de toenemende 
onveiligheid in de wereld ons dwingen snel vooruitgang te boeken en overeenstemming te 
bereiken over het pact. Hij vergelijkt de belangrijkste pijlers van het pact met “een huis met drie 
verdiepingen”: 

o gelijkvloerse verdieping (betrekkingen met de landen van herkomst en doorreis): hier 
moeten partnerschapsovereenkomsten met buurlanden worden gesloten om te zorgen 
voor een beter leven op de plaats van herkomst als alternatief voor smokkel; 

o eerste verdieping (robuust collectief EU-systeem voor het beheer van de buitengrenzen): 
hierbij merkt hij op dat het immoreel, oneerlijk en politiek onaanvaardbaar is om deze 
verantwoordelijkheid uitsluitend te delegeren aan de lidstaten van eerste binnenkomst; 
dit is een collectieve verantwoordelijkheid van de EU, die door alle EU-landen samen 
moet worden gedragen op basis van uniforme asielprocedures; 

o bovenste verdieping (solidariteit en verdeling van de lasten): alle 27 lidstaten moeten op 
basis van een verdeelsleutel de juiste solidariteitsmix voor iedereen op zich nemen om zo 
elk bij te dragen tot de verantwoordelijkheid voor het migratiebeheer. 

 
De leden van de werkgroep zijn over het algemeen ingenomen met de aanbevelingen van het Europees 
burgerpanel en de nationale burgerpanels. Tijdens de gedachtewisseling wordt op de volgende punten 
gewezen: 

- de richtlijn inzake opvangvoorzieningen (Richtlijn 2013/33/EU) moet worden herzien; 
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- er is behoefte aan betere zorg (bijv. opvangvoorzieningen, onderwijs, integratie) van niet-
begeleide minderjarigen en kwetsbare groepen; 

- herziening/afschaffing van de “Dublinregels”; 

- het externe optreden moet worden toegespitst op het aanpakken van de onderliggende 
oorzaken van migratie in derde landen (met inbegrip van klimaatverandering en conflicten), 
de terugkeer naar en de overname door veilige landen en het voorkomen van stromen vanuit 
onveilige landen (samen met een betere bescherming van de buitengrenzen); 

- betere integratie (toegevoegde waarde die vluchtelingen in de EU brengen); 

- onderscheid tussen vluchtelingen en migranten; 

- duidelijke criteria voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU-landen; 

- het belang van de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke richtsnoeren voor 
migratiebeheer en van een quotasysteem voor migranten dat het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) koppelt aan solidariteit, alsook van een doeltreffender 
beleid tegen instrumentalisering van migranten voor politieke doeleinden en van een 
gemeenschappelijk optreden tegen hybride aanvallen, maar ook sterke kritiek op het 
standpunt van de Commissie tegen de financiering van fysieke grenzen die noodzakelijk 
worden geacht; 

- de belangrijke rol van lokale en regionale overheden voor de integratie van migranten en voor 
een mentaliteitsverandering naar positieve taal en berichtgeving over migratie; 

- de aanbevelingen 7, 10, 27 en 31 over toegang tot werk, gelijke arbeidsrechten en snelle 
regularisatie van de status worden in één interventie krachtig ondersteund; 

- een belangrijke en grotere rol voor Frontex; 

- aanbeveling 40 over het belang van solidariteit wordt toegejuicht door een lid dat benadrukt 
dat het pact een volledige herziening van het migratiestelsel inhoudt, en hoopt dat de 
onderhandelingen over de wetgevingsvoorstellen snel van start zullen gaan; 

- er wordt gewezen op de noodzaak van een uniform en transparant systeem voor 
migratiebeheer dat gebaseerd is op solidariteit en waarbij de mensenrechten volledig worden 
geëerbiedigd; 

- de echte oorzaken van migratie moeten worden aangepakt; 

- er moeten veilige en legale migratiemogelijkheden met een automatisch 
herplaatsingsmechanisme worden geboden, waarbij kritiek wordt geuit op het feit dat de 
landen in de frontlinie te zwaar worden belast; 

- de definitieve aanbevelingen moeten inclusief zijn, d.w.z. dat alle adviezen en aanbevelingen 
vanuit de verschillende bronnen, waaronder het platform, moeten worden opgenomen; 

- het belang van de externe aspecten van migratie en met name van wederzijds voordelige 
partnerschappen met derde landen; 

- er wordt nadrukkelijk gewezen op de bescherming van de buitengrenzen en de veiligheid, en 
op de dreiging van instrumentalisering/hybride oorlogsvoering; 
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- er wordt benadrukt hoe belangrijk het is een systeem te vermijden dat aantrekkingsfactoren 
voor migranten creëert; 

- wat de kwestie van tijdelijke bescherming betreft, staat in de “nationale 
verblijfsvergunningen” dat Oekraïense onderdanen na de beëindiging van de crisis naar hun 
land moeten terugkeren. 

De voorzitter verzoekt vicevoorzitter Schinas om op het debat te reageren. De vicevoorzitter 
verduidelijkt het volgende: 

- de prioriteiten lijken versnipperd; gedeeltelijke benaderingen/oplossingen zijn geen optie, alle 
aspecten moeten in gelijke mate worden opgebouwd en veerkrachtig zijn om de EU te helpen 
migratiestromen doeltreffend en op duurzame wijze het hoofd te bieden; het is van cruciaal 
belang om het juiste politieke evenwicht te vinden tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, 
waarbij een oplossing kan worden gevonden om tegemoet te komen aan de behoeften van 
alle lidstaten, ongeacht hun geografische ligging; 

- legale migratie – Europa heeft behoefte aan geschoolde werknemers op veel gebieden, zoals 
gezondheidszorg, digitale economie, groene economie en cyberveiligheid; het is belangrijk het 
stelsel voor legale migratie zodanig te organiseren dat de behoeften worden afgestemd op de 
beschikbare deskundigheid en middelen in de buurlanden (van de EU) om vaardigheden- en 
talentpartnerschappen tot stand te brengen; 

- de vicevoorzitter kondigt aan dat de Europese Commissie binnenkort voorstellen zal 
goedkeuren om de richtlijn tijdelijke bescherming in werking te stellen, waarbij mensen uit 
Oekraïne tijdelijke bescherming wordt geboden om automatische toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting te waarborgen en een verblijfsvergunning te 
verlenen. Deze maatregel is ook een middel om de lidstaten te helpen bij de eerste opvang en 
vormt een onderdeel van de puzzel van de EU-respons op de oorlog in Oekraïne. 

4. Conclusies van de gewezen voorzitter 

De gewezen voorzitter feliciteert de burgers met hun inzet en hun harde werk. Hij spreekt zich ook 
hoopvol uit over de resultaten van de conferentie. 

5. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter deelt de leden mee dat de volgende vergadering van de werkgroep op 11 maart 2022 in 
Straatsburg plaatsvindt, en benadrukt dat de burgers zullen worden verzocht hun aanbevelingen 
nogmaals te bespreken. 
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Bijlage: ledenlijst 

Dhr. Carmelo ABELA Raad 
Dhr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Raad 
Dhr. Alessandro ALFIERI Nationale parlementen 
Mevr. Abir AL-SAHLANI Europees Parlement 
Dhr. Konstantinos ANDREADAKIS Europese burgerpanels 
Dhr. Marc ANGEL Europees Parlement 
Dhr. Malik AZMANI Europees Parlement 
Dhr. Pernando BARRENA ARZA Europees Parlement 
Dhr. Gunnar BECK Europees Parlement 
Dhr. Magnus BERNTSSON Lokale/regionale vertegenwoordiger 
Mevr. Marjolijn BULK Europees Economisch en Sociaal Comité 
Dhr. Jaroslav BŽOCH Nationale parlementen 
Dhr. Luís CAPOULAS SANTOS Nationale parlementen 
Mevr. Liina CARR Sociale partners 
Mevr. Iness CHAKIR Nationale burgerpanels/evenementen 
Mevr. Laura Maria CINQUINI Europese burgerpanels 
Mevr. Gabriella CÍVICO Maatschappelijk middenveld 
Dhr. Angel DZHAMBAZKI Europees Parlement 
Mevr. Karoline EDTSTADLER Raad 
Mevr. Julia EICHBERGER Europese burgerpanels 
Dhr. Joseph ELLIS Nationale parlementen 
Dhr. Harris GEORGIADES Nationale parlementen 
Dhr. Vasil GEORGIEV Raad 
Mevr. Elsie GISSLEGÅRD Nationale burgerpanels/evenementen 
Mevr. Sunčana GLAVAK Europees Parlement 
Dhr. Ľudovít GOGA Nationale parlementen 
Mevr. Hafida GUELLATI Europese burgerpanels 
Mevr. Gabriela HEGENBERG Europese burgerpanels 
Mevr. Ylva JOHANSSON Europese Commissie 
Dhr. Dimitris KAIRIDIS Nationale parlementen 
Dhr. Jeroen LENAERS Europees Parlement 
Dhr. Cees LOGGEN Lokale/regionale vertegenwoordiger 
Mevr. Oudekki LOONE Nationale parlementen 
Dhr. Arminas LYDEKA Nationale parlementen 
Mevr. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Raad 
Mevr.  Augusta MONTARULI Nationale parlementen 
Mevr. Nathalie OBERWEIS Nationale parlementen 
Dhr. Oszkár ÖKRÖS Raad 
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Dhr. Philippe OLIVIER Europees Parlement 
Dhr. Laurentiu PLOSCEANU Europees Economisch en Sociaal Comité 
Mevr. Yoomi RENSTRÖM Comité van de Regio’s 
Mevr. Desislava SIMEONOVA Europese burgerpanels 
Dhr. Andrzej SKIBA Nationale burgerpanels/evenementen 
Mevr. Sara SKYTTEDAL Europees Parlement 
Dhr. Jordi SOLÉ Europees Parlement 
Mevr. Petra STEGER Nationale parlementen 
Dhr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Europese burgerpanels 
Mevr. Kata TUTTO Comité van de Regio’s 
Dhr. Nils USAKOVS Europees Parlement 
Dhr. Hubregt VERHOEVEN Europese burgerpanels 
Dhr. Dragan VOLAREVIĆ Europese burgerpanels 
Dhr. Krasimir ZLATINOV Europese burgerpanels 

 


