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BEKNOPT VERSLAG VAN DE ZEVENDE VERGADERING VAN DE 
WERKGROEP MIGRATIE 

 

Donderdag 7 april 2022, 18.00 - 20.00 uur 

 

1. Opening van de vergadering 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 dankt de leden van de werkgroep voor de 
vruchtbare discussies tijdens de vorige vergadering van 25 maart 2022. Hij legt uit dat de 
ontwerpvoorstellen na de zesde vergadering van de werkgroep zijn herzien in nauwe samenwerking 
met de woordvoerder, om rekening te houden met de opmerkingen waarover de grootste consensus 
bestond.  

De voorzitter deelt mee dat het beknopt verslag van de vorige vergadering van 25 maart als 
goedgekeurd wordt beschouwd, in alle talen zal worden vertaald en op het platform zal worden 
geüpload.  

2. Bijdrage van de woordvoerder 

Ook de woordvoerder deelt mee ingenomen te zijn met de vruchtbare discussies tijdens de vorige 
vergadering, en licht de belangrijkste voorgestelde wijzigingen toe. Vervolgens geeft hij het woord aan 
een van de deelnemende burgers, die enkele suggesties heeft voor de herziene ontwerpvoorstellen: 

- In maatregel 3 van het eerste voorstel, wanneer wordt verwezen naar “braindrain”, een 
verwijzing naar maatregel 1 van het tweede voorstel toevoegen, aangezien deze maatregelen 
verband houden.  

- In maatregel 5 van het eerste voorstel, die betrekking heeft op informeren en kennis 
bijbrengen over onderwerpen die verband houden met migratie, ook een verwijzing naar 
“inclusie” toevoegen. 

- De titel van het doel van het derde voorstel wijzigen om een betere weerspiegeling van de 
maatregelen te vormen.  

De voorzitter dankt de woordvoerder voor zijn uiteenzetting en vraagt de leden na te denken over 
deze suggesties.  

3. Presentatie en bespreking van de herziene ontwerpvoorstellen met het oog op de presentatie 
ervan in de plenaire vergadering op 8 en 9 april 2022 

De voorzitter presenteert de herziene ontwerpvoorstellen en licht alle aangebrachte aanpassingen 
toe, één voor één.  

In de bespreking die daarop volgt, worden de volgende suggesties naar voren gebracht: 
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- De herziene ontwerpvoorstellen worden in het algemeen positief onthaald door de leden van 
de werkgroep. 

- Men gaat in het algemeen akkoord met de suggesties van een van de burgers, zoals hierboven 
uiteengezet. 

- Verscheidene leden van de werkgroep vragen een duidelijke verwijzing toe te voegen naar de 
rol van lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties in het 
integratieproces. 

- Eén lid stelt, met de steun van enkele andere leden, voor om in de maatregelen een verwijzing 
naar de handel in vrouwen en kinderen toe te voegen, onder verwijzing naar de huidige 
dramatische context. 

Voorstel 1: 

- Voorgesteld wordt de verwijzing naar “een geïntegreerd agentschap opzetten” in maatregel 2 
van het eerste voorstel te schrappen en te beginnen met “de bevoegdheden van Eures 
uitbreiden ...”, omdat dit zou kunnen leiden tot concurrerende organen, aangezien Eures 
reeds bestaat en de relevantie van Eures in een recente evaluatie is bevestigd. In plaats 
daarvan wordt “een Europees orgaan opzetten” voorgesteld, om aan te geven dat we moeten 
voortbouwen op wat reeds bestaat.  Over deze maatregel wordt nog een opmerking gemaakt, 
namelijk om de woorden “gelijke” en “behandeling” toe te voegen (“gelijke toegang tot en 
gelijke behandeling op de arbeidsmarkt in de EU”). 

- Er wordt gediscussieerd over de term “harmoniseren” In maatregel 4 van het eerste voorstel, 
aangezien de EU niet bevoegd is om geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden op te leggen; 
verscheidene leden verzoeken om een herformulering, bijvoorbeeld met “minimumnormen 
voor arbeidsomstandigheden harmoniseren” of “de opwaartse convergentie bevorderen”. De 
woordvoerder benadrukt dat dit tot doel heeft de interne migratie en braindrain in de EU te 
beperken. 

- Eén lid stelt ook voor een nieuwe maatregel toe te voegen over het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem en de nationale databanken om de uitbuiting van migranten in 
de schaduweconomie aan te pakken.  

Voorstel 2: 

- Voorgesteld wordt in maatregel 1 van het tweede voorstel “via 
partnerschapsovereenkomsten” toe te voegen. 

- Eén lid vraagt om een aanvulling in maatregel 2 van het tweede voorstel, met als doel de 
onafhankelijkheid van Frontex te vergroten. Een ander lid vraagt, ook met betrekking tot deze 
maatregel, om toevoeging van het woord “controle”, ter aanvulling van “bescherming van alle 
buitengrenzen”. Daarnaast wordt voorgesteld het tweede deel van de maatregel te 
herformuleren om “hybride aanvallen door landen die migranten inzetten als instrument” en 
“schending van de mensenrechten” te verduidelijken. 

Voorstel 3: 

- Met betrekking tot maatregel 1 van het derde voorstel wordt voorgesteld “EU-
wetgevingsmaatregelen opleggen” te herformuleren naar “EU-maatregelen uitwerken” om 
beter aan te sluiten op de procedure voor nieuwe wetgevingsmaatregelen. 
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- In maatregel 2 van het derde voorstel stelt één lid voor om te verwijzen naar steun aan derde 
landen op basis van academisch onderzoek.  

Voorstel 4: 

- Met betrekking tot maatregel 2 van het vierde voorstel verzoekt een lid te overwegen “andere 
vormen van solidariteit” toe te voegen, met het oog op meer evenwicht in de voorstellen. In 
dit verband merkt de voorzitter op dat dit een evenwichtig compromis kan vormen. 

- Eén lid maakt opmerkingen over maatregel 3 van het vierde voorstel, en redeneert dat 
Richtlijn 2013/33/EU reeds voldoende minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 
biedt. 

- In maatregel 5 van het vierde voorstel stellen verscheidene leden voor niet te verwijzen naar 
een versterking van het mandaat van het EU-Asielagentschap, waarbij zij uitleggen dat het 
mandaat onlangs is versterkt. 

- Eén lid stelt voor een nieuwe maatregel toe te voegen over de integratie van de resterende 
EU-lidstaten in het Schengengebied. 

Voorstel 5: 

- Met betrekking tot maatregel 1 van het vijfde voorstel wordt voorgesteld de rol van lokale en 
regionale overheden en van maatschappelijke organisaties te benadrukken. 

- Met betrekking tot maatregel 2 van het vijfde voorstel wordt voorgesteld om de woorden 
“waar mogelijk met het doel hen zelfredzaam te maken” toe te voegen. Eén lid vraagt in deze 
maatregel “relevante kwalificaties” te schrappen en “op basis van gelijke behandeling en 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden” toe te voegen. 

- Een ander lid verzoekt om een nieuwe maatregel inzake de decriminalisering van humanitaire 
hulp van ngo’s. 

4. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep, ook namens de heer Kairidis, voor hun inzet in het 
proces en voor hun bijdragen.   
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Bijlage: lijst van de voor de vergadering ingeschreven deelnemers  

Aansprekin
g Voornaam Achternaam Instantie/organisatie 

Dhr. Andy ELLUL Raad 
Dhr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 Lokaal/regionaal 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 
Dhr. Angel DZHAMBAZKI Europees Parlement 

Mevr. Karoline EDTSTADLER Raad 
Mevr. Julia EICHBERGER Europese burgerpanels 
Dhr. Joseph  ELLIS Nationale parlementen 
Dhr. Harris  GEORGIADES Nationale parlementen 

Mevr. Maya DOBREVA Raad 

Mevr. Sigge ERIKSSON 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 Lokaal/regionaal 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. Tamás SZILÁGYI Raad 
Dhr. Philippe OLIVIER Europees Parlement 
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Dhr. Laurentiu  PLOSCEANU  Europees Economisch en 
Sociaal Comité 

Mevr. Yoomi RENSTROM Comité van de Regio’s 
Dhr. Milosh  RISTOVSKI Maatschappelijk middenveld 

Mevr. Desislava SIMEONOVA  Europese burgerpanels 
Dhr. Andrzej SKIBA Nationale burgerpanels / evenementen 

Mevr. Sara SKYTTEDAL Europees Parlement 
Dhr. Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC Europese burgerpanels 
Dhr. Krasimir ZLATINOV Europese burgerpanels 

 


