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BEKNOPT VERSLAG VAN DE ZESDE VERGADERING VAN DE  

WERKGROEP MIGRATIE 
 

Vrijdag 25 maart 2022, 9.00 – 11.30 uur en 14.00 – 16.00 uur 

 

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. Hij legt uit dat er ontwerpvoorstellen zijn 

opgesteld in elk van de drie clusters (namelijk i) legale migratie, ii) irreguliere migratie, iii) asiel, 

integratie) en dat elk ontwerpvoorstel is gestructureerd met een algemene doelstelling en een reeks 

maatregelen, waarbij elke maatregel rechtstreeks verwijst naar de aanbevelingen van de burgers. Hij 

legt uit dat de ontwerpvoorstellen zijn opgesteld in samenwerking met de twee opeenvolgende 

voorzitters, de woordvoerder en de adjunct-woordvoerder, met de steun van het gemeenschappelijk 

secretariaat.  

De voorzitter benadrukt dat met de ontwerpvoorstellen wordt beoogd de strekking en de geest van 

de aanbevelingen van de burgers van de Europese en de nationale burgerpanels te eerbiedigen, en hij 

stipt aan dat het doel is een zo groot mogelijke consensus over de ontwerpvoorstellen te bereiken. 

De voorzitter informeert de leden van de werkgroep ook over het Italiaanse nationale burgerpanel, 

dat zijn werkzaamheden onlangs heeft afgerond, en presenteert de drie aanbevelingen in verband 

met migratiekwesties.  

De voorzitter deelt mee dat het beknopt verslag van de vorige vergadering van 11 maart 2022 als 

goedgekeurd wordt beschouwd, in alle talen zal worden vertaald en op het platform zal worden 

geüpload. 

2. Bijdrage van de woordvoerder 

De woordvoerder is verheugd over de positieve besprekingen met de opeenvolgende voorzitters om 

aan de ontwerpvoorstellen te werken, en hoopt op een vruchtbare discussie in de werkgroep.  

3. Presentatie door de voormalige voorzitter van bijdragen op het meertalige digitale platform 

De voormalige voorzitter, de heer Kairidis, is ingenomen met de vooruitgang die in de werkgroep is 

geboekt, en erkent dat de gebeurtenissen in Oekraïne en de vluchtelingencrisis een nieuwe impuls 

hebben gegeven. Hij spreekt zich ook positief uit over de blijken van solidariteit in dit verband.  

De heer Kairidis vat de input uit het meest recente verslag op het platform samen, volgens de clusters 

van de werkgroep: 

- Wat legale migratie betreft, zijn de bijdragen voornamelijk gericht op de noodzaak van een 

succesvol migratiebeleid in combinatie met betere integratie, bijvoorbeeld via universitaire 

programma’s, en meer informatie en voorlichting. Daarnaast wordt ook gewezen op de 
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noodzaak om het discours te veranderen om de positieve voordelen van migratie te 

benadrukken. 

- Wat irreguliere migratie betreft, wordt in de bijdragen opgeroepen tot een betere 

bescherming van de land- en zeegrenzen van Europa, met meer steun voor de grensstaten 

van de EU. In de bijdragen wordt ook nagedacht over de manier waarop aanvallen zoals de 

Belarussische hybride aanvallen kunnen worden tegengegaan. Daarnaast wordt ook gewezen 

op de noodzaak om de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en de landen van 

herkomst te helpen met meer en betere ontwikkelingshulp die tot transparante en tastbare 

maatregelen leidt. De bijdragen op het platform gaan ook over klimaatmigratie.  

- Wat asiel en integratie betreft, wordt in de bijdragen gepleit voor een gemeenschappelijk 

migratiebeleid dat gebaseerd is op solidariteit en mensenrechten, eerbiediging van de 

mensenrechten en het recht, en voor een efficiënt terugkeerbeleid voor mensen die geen 

asielstatus krijgen.  

4. Presentatie en bespreking van de ontwerpvoorstellen, volgens de groepering in bijlage, met het 

oog op de presentatie van de ontwerpvoorstellen aan de plenaire vergadering op 26 maart 2022 

De leden van de werkgroepen zijn ingenomen met de ontwerpvoorstellen en vinden dat zij stroken 

met de aanbevelingen van de Europese burgers. Zij spreken in het algemeen hun steun uit voor de 

meeste ervan en delen per maatregel hun opmerkingen en commentaar: 

 

Cluster I, legale migratie – Ontwerpvoorstel 1 

Maatregel 1: er worden geen opmerkingen gemaakt.  

Maatregel 2: er wordt gevraagd om de formulering concreter te maken door te verwijzen naar de 

talentpartnerschappen. 

Maatregel 3: er worden suggesties gedaan om de formulering te verbeteren, bijvoorbeeld door naar 

“relevante kwalificaties” te verwijzen en “de werking” van de “blauwe kaart” te verbeteren. Ook wordt 

gesproken over de noodzaak om braindrain uit derde landen aan te pakken.  

Maatregel 4: het verband met maatregel 2 wordt benadrukt. Er ontspint zich een discussie om het 

woord “screening” te veranderen in een “afstemming van vraag en aanbod aan vaardigheden” om 

beter weer te geven wat wordt bedoeld. Er wordt ook gewezen op de noodzaak om het “online”-

karakter beter te benadrukken. 

Maatregel 5: er wordt gediscussieerd over de rol van vakbonden, met de suggestie om aan de 

bestaande formulering “op transnationaal niveau” de woorden “op nationaal niveau” toe te voegen, 

om te verwijzen naar de rechten van werknemers en om een nieuwe verwijzing naar de term 

“harmonisatie” te vinden. 

Maatregel 6: er wordt een opmerking gemaakt om de formulering positiever te maken.  
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Maatregel 7: om de betekenis van de aanbevelingen van de burgers beter weer te geven, wordt 

voorgesteld dit voorstel in de derde cluster te houden.  

Cluster II, irreguliere migratie – Ontwerpvoorstel 1 

Maatregel 1: voorgesteld wordt deze maatregel lager te plaatsen en samen te voegen met 

maatregel 3. Er worden ook enkele redactionele voorstellen gedaan, zoals de toevoeging van “om de 

bescherming van alle buitengrenzen te waarborgen” om de formulering van de aanbeveling van de 

burgers weer te geven. Ook wordt gewezen op een verwijzing naar de verantwoordingsplicht van 

Frontex.  

Maatregel 2: er wordt voorgesteld het woord “sociale” toe te voegen aan de bestaande formulering 

“economische ontwikkeling”. Enkele leden bespreken ook of het zinvol is een verwijzing naar “eerlijk 

en evenwichtig handelsbeleid” toe te voegen. De voorzitter wijst erop dat deze discussie onder de 

bevoegdheid van een andere werkgroep (EU in de wereld) valt en dat de nadruk moet blijven liggen 

op migratie. 

Cluster II, irreguliere migratie – Ontwerpvoorstel 2 

Maatregel 1: verscheidene leden stellen voor een verwijzing naar “kwetsbare groepen” toe te voegen. 

Maatregel 2: er wordt voorgesteld te specificeren dat “integratie” betrekking moet hebben op 

reguliere migranten en vluchtelingen en “terugkeer/repatriëring” op irreguliere migranten. Ook wordt 

gewezen op de rol van de betrokken lokale en regionale overheden en het maatschappelijk 

middenveld.  

Cluster III, asiel, integratie – Ontwerpvoorstel 1 

Verscheidene leden maken opmerkingen over de formulering in de titel van de algemene doelstelling 

en wijzen op de negatieve connotatie van de term “lastenverdeling”.  

Maatregel 1: er wordt voorgesteld een verwijzing toe te voegen naar de eerbiediging van het nationale 

recht en naar de noodzaak om het proces van opvang van asielzoekers te versnellen. Voorts wordt 

aangedrongen op een verwijzing naar het verbeteren van de transparantie en de 

verantwoordingsplicht. Er ontspint zich ook een discussie over de rol van Frontex en de 

screeningprocedures aan de buitengrenzen. 

Maatregel 2: over deze maatregel wordt enige twijfel geuit, in het licht van de stand van zaken met 

betrekking tot de uitvoering van Richtlijn 2013/33/EU. Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de 

Commissie, neemt het woord om de situatie te verduidelijken. Hij verklaart dat de economische en 

sociale omstandigheden in de verschillende lidstaten niet geharmoniseerd zijn. Daardoor zou een 

verordening niet mogelijk zijn en daarom stelt hij de volgende formulering voor: de in Richtlijn 

2013/33/EU vastgestelde minimumnormen voor de opvang van asielzoekers aanscherpen door 

middel van krachtigere wetgevingsmaatregelen voor het verbeteren van de opvangfaciliteiten en 

huisvesting. 

Maatregel 3: voorgesteld wordt “vervangen” te veranderen in “herzien” en de uitdrukking 

“lastenverdeling” te vervangen door “solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid”. 
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Een lid merkt op dat solidariteit vrijwillig moet zijn, aangezien uit de ervaring van 2015 is gebleken dat 

alleen vrijwillige solidariteit kan werken en dat solidariteit ook verschillende vormen kan aannemen, 

niet alleen die van een herverdeling van migranten. Anderen benadrukken de noodzaak van 

betekenisvolle solidariteit en herverdeling van asielzoekers tussen de lidstaten.  

Maatregel 4: voorgesteld wordt naast de bestaande uitdrukking “niet-begeleide minderjarigen” een 

verwijzing naar “alle minderjarigen” toe te voegen.  

Maatregel 5: voorgesteld wordt een verwijzing toe te voegen naar de verhoging van de financiële en 

personele middelen en een vergroting van de beheerscapaciteit.  

Cluster III, asiel, integratie – Ontwerpvoorstel 2 

Wegens tijdsgebrek worden de maatregelen 1 en 2 gezamenlijk besproken. 

Maatregel 1: er wordt gewezen op de noodzaak om naast de huidige formulering 

“inburgeringscursussen” ook een verwijzing naar “activiteiten” toe te voegen.  

Maatregel 2: de toevoeging van het geografische toepassingsgebied “in de hele EU” wordt 

noodzakelijk geacht.  

Naast bovengenoemde interventie over de specifieke kwestie van opvangvoorzieningen wijst 

vicevoorzitter Schinas ook op het belang van de activering van de richtlijn tijdelijke bescherming door 

middel van een historisch unaniem besluit van de lidstaten in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 

van 3 maart, waarbij “automatische, onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang tot onderwijs, 

gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en verblijfsvergunningen” wordt verleend. In de huidige tweede 

fase zijn de werkzaamheden erop gericht samen met de lidstaten de concrete voorwaarden voor de 

uitvoering van de richtlijn te creëren en de nodige middelen (3,5 miljard EUR) vrij te maken. Voorts 

benadrukt de vicevoorzitter dat migranten een belangrijke bijdrage leveren aan de revitalisering van 

het Europese sociale stelsel, het stimuleren van de Europese arbeidsmarkten en de economie en het 

vinden van vaardigheden in sectoren die aansluiten bij de behoeften van de lidstaten. Legale 

migratiemogelijkheden kunnen een kans zijn voor Europa. De vicevoorzitter bevestigt dat de 

Commissie bereid is positief gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Conferentie op dit gebied. 

De vicevoorzitter benadrukt dat de wetgevingsvoorstellen in het kader van het pact het middel zijn 

om ons doel te bereiken, zodat wij niet langer als brandweerlieden bij migratiecrises fungeren, maar 

veeleer als architecten van de toekomst van een gemeenschappelijk Europees asiel- en 

migratiesysteem. 

5. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun bijdragen en kondigt aan dat de 

voorstellen zullen worden herzien om rekening te houden met de opmerkingen waarover de grootste 

consensus bestaat, met het oog op een bespreking tijdens de volgende vergadering van de 

werkgroepen.   
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Bijlage: lijst van de voor de vergadering ingeschreven leden  

Dhr. Fabian PSAILA 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 

Dhr. Vasil GEORGIEV Raad 

Dhr. 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. Oszkár  ÖKRÖS  Raad 

Dhr. Philippe OLIVIER Europees Parlement 

Dhr. Laurentiu  PLOSCEANU  Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevr. Yoomi RENSTROM Comité van de Regio’s 

Dhr. Milosh  RISTOVSKI Maatschappelijk middenveld 
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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 

 


