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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT FRA DET SYVENDE MØDE I 
ARBEJDSGRUPPEN OM MIGRATION  

 

Torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00-20.00 

 

1. Indledning ved formanden  

Skiftende formænd: Alessandro Alfieri, medlem af det italienske Senat, Italien, og Dimitris Kairidis, 
medlem af det græske Parlament, Grækenland 

Formanden, Alfieri, åbnede mødet og takkede medlemmerne af arbejdsgruppen for de frugtbare 
drøftelser på det foregående møde den 25. marts 2022. Han forklarede, at udkastene til forslag var 
blevet revideret i tæt samarbejde med talsmanden efter arbejdsgruppens sjette møde for at tage 
hensyn til de bemærkninger, der var opnået mest enighed om.  

Formanden meddelte, at det kortfattede referat af det foregående møde den 25. marts blev betragtet 
som godkendt og ville blive oversat til alle sprog og uploadet på platformen.  

2. Indlæg ved talspersonen 

Talsmanden glædede sig også over de frugtbare drøftelser på arbejdsgruppens forrige møde og 
fremhævede de vigtigste foreslåede ændringer. Han gav derefter ordet til en anden borger, som havde 
nogle få forslag til det reviderede udkast til forslag: 

- i forbindelse med henvisningen til "hjerneflugt" i foranstaltning 3 under forslag 1 at tilføje en 
henvisning til foranstaltning 1 under forslag 2, da sidstnævnte foranstaltning er forbundet  

- at tilføje en henvisning til "inklusion" i foranstaltning 5 under forslag 1, som handler om at 
informere om og undervise i migrationsrelaterede emner 

- at ændre titlen på formålet med forslag 3 for bedre at afspejle foranstaltningerne.  

Formanden takkede talsmanden for hans indlæg og bad medlemmerne overveje disse forslag.  

3. Fremlæggelse og drøftelse af det reviderede udkast til forslag med henblik på forelæggelse heraf 
på plenarforsamlingen den 8.-9. marts 20222 

Formanden fremlagde det reviderede udkast til forslag og redegjorde nøje for alle de justeringer, der 
var blevet foretaget, et for et.  

Under den derpå følgende drøftelse blev der fremsat følgende bemærkninger: 

- Det reviderede udkast til forslag blev generelt hilst velkommen af medlemmerne af 
arbejdsgruppen. 

- Der var generel støtte til de forslag, som en borger havde fremsat, som beskrevet ovenfor. 

- Flere medlemmer af arbejdsgruppen anmodede om en klar henvisning til de lokale og 
regionale myndigheders samt civilsamfundsorganisationernes rolle i integrationsprocessen.  
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- Et medlem, der blev støttet af nogle få andre, foreslog at tilføje en henvisning til handel med 
kvinder og børn i foranstaltningerne under henvisning til den dramatiske aktuelle situation.   

Forslag 1: 

- Der blev fremsat et forslag om at slette henvisningen til "Oprettelse af et integreret agentur" 
i foranstaltning 2 under forslag 1 og begynde med "Udvidelse af beføjelserne for Det 
europæiske samarbejdsnetværk af arbejdsformidlinger (Eures)..." med den begrundelse, at 
det kunne føre til konkurrence mellem organerne, da Eures allerede findes, og en nylig 
evaluering havde konkluderet, at Eures var relevant. I stedet blev "Oprettelse af en europæisk 
enhed" foreslået for at udtrykke, at vi bør bygge videre på det, der allerede findes.  Der blev 
fremsat en anden bemærkning om samme foranstaltning med det formål at tilføje ordene 
"lige" og "behandling" ("lige adgang til og behandling på EU's arbejdsmarked").  

- Ordet "harmonisering" i foranstaltning 4 under forslag 1 blev drøftet, da EU ikke har 
kompetence til at indføre harmoniserede arbejdsvilkår, og flere medlemmer anmodede om 
en omformulering, f.eks. "harmonisering af minimumsstandarder for arbejdsvilkår eller" 
fremme af opadgående konvergens ". Talsmanden understregede, at hensigten her var at 
begrænse migration og hjerneflugt internt i EU. 

- Et medlem foreslog også at tilføje en ny foranstaltning om anvendelse af 
Schengeninformationssystemet og nationale databaser til at tackle udnyttelsen af migranter i 
den sorte økonomi.  

Forslag 2: 

- Det blev foreslået at tilføje "ved hjælp af partnerskabsaftaler" i foranstaltning 1 under forslag 
2.  

- Et medlem anmodede om, at der i foranstaltning 2 under forslag 2 blev foretaget en tilføjelse 
for at øge Frontex' uafhængighed. Med hensyn til samme foranstaltning anmodede et andet 
medlem om at tilføje ordet "kontrol" for at supplere den eksisterende formulering 
"beskyttelsen af alle ydre grænser". Desuden blev det foreslået at omformulere anden del af 
foranstaltningen for at præcisere "hybride angreb fra tredjelande, der bruger migranter som 
et redskab" og "krænkelse af menneskerettighederne".  

Forslag 3: 

- I forbindelse med foranstaltning 1 under forslag 3 blev det foreslået at omformulere "indføre 
lovgivningsmæssige EU-foranstaltninger" til "udarbejde EU-dækkende foranstaltninger" for 
bedre at afspejle processen med nye lovgivningsmæssige foranstaltninger.  

- I foranstaltning 2 under forslag 3 foreslog et medlem at henvise til støtte til tredjelande 
baseret på akademisk forskning.  

Forslag 4: 

- Med hensyn til foranstaltning 2 i forslag 4 anmodede et medlem om, at det blev overvejet at 
tilføje "andre former for solidaritet" for at opnå større balance i forslagene. På dette punkt 
bemærkede formanden, at det kunne udgøre et afbalanceret kompromis.  

- Et medlem kommenterede foranstaltning 3 i forslag 4 og mente, at de minimumsstandarder 
for modtagelse af asylansøgere, der er nævnt i direktiv 2013/33/EU, allerede tilvejebragte 
tilstrækkelige standarder.  
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- I foranstaltning 5 under forslag 4 foreslog flere medlemmer ikke at henvise til at styrke 
mandatet for Den Europæiske Unions Asylagentur, idet de forklarede, at mandatet for nylig 
var blevet styrket.  

- Med hensyn til forslag 4 foreslog et medlem også at tilføje en ny foranstaltning om integration 
af de resterende EU-medlemsstater i Schengenområdet.  

Forslag 5: 

- I foranstaltning 1 under forslag 5 blev det foreslået at fremhæve de lokale og regionale 
myndigheders samt civilsamfundsorganisationernes rolle.  

- Med hensyn til foranstaltning 2 under forslag 5 blev det foreslået at tilføje "når det er muligt, 
for at gøre dem selvhjulpne". I forbindelse med samme foranstaltning anmodede et medlem 
om at udelade "relevante kvalifikationer" og tilføje "baseret på lige behandling og anstændige 
arbejdsvilkår".  

- Et medlem anmodede også om en ny foranstaltning til afkriminalisering af den humanitære 
bistand, som NGO'er yder. 

4. Afslutning ved formanden 

Formanden takkede på egne og Kairidis' vegne arbejdsgruppens medlemmer for deres engagement i 
processen og for deres bidrag.   
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Bilag: Liste over medlemmer, der var tilmeldt mødet  

  Fornavn Efternavn Komponent 
  Andy ELLUL Rådet 
  Arnoldas ABRAMAVIČIUS Rådet 
  Alessandro ALFIERI Nationale parlamenter 
  Abir AL-SAHLANI Europa-Parlamentet 
  Konstantinos ANDREADAKIS  EU-borgerpaneler 
  Marc ANGEL Europa-Parlamentet 
  Malik AZMANI Europa-Parlamentet 
  Pernando BARRENA ARZA Europa-Parlamentet 
  Gunnar BECK Europa-Parlamentet 
  Magnus   BERNTSSON Lokal/regional repræsentant 

  Marjolijn  BULK Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Jaroslav  BŽOCH Nationale parlamenter 
  Luís  CAPOULAS SANTOS Nationale parlamenter 
  Liina CARR Arbejdsmarkedets parter 

  Iness CHAKIR Nationale borgerpaneler/-
arrangementer 

  Laura Maria CINQUINI  EU-borgerpaneler 
  Angel DZHAMBAZKI Europa-Parlamentet 
  Karoline EDTSTADLER Rådet 
  Julia EICHBERGER  EU-borgerpaneler 
  Joseph  ELLIS Nationale parlamenter 
  Harris  GEORGIADES Nationale parlamenter 
  Maya DOBREVA Rådet 

  Sigge ERIKSSON Nationale borgerpaneler/-
arrangementer 

  Sunčana GLAVAK Europa-Parlamentet 
  Ľudovít  GOGA Nationale parlamenter 
  Hafida GUELLATI EU-borgerpaneler 
  Gabriela HEGENBERG  EU-borgerpaneler 
  Ylva JOHANSSON Europa-Kommissionen 
  Dimitris  KAIRIDIS Nationale parlamenter 
  Jeroen LENAERS Europa-Parlamentet 
  Cees   LOGGEN Lokal/regional repræsentant 
  Oudekki  LOONE Nationale parlamenter 
  Arminas  LYDEKA Nationale parlamenter 
  Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rådet 
   Augusta  MONTARULI Nationale parlamenter 
  Nathalie  OBERWEIS Nationale parlamenter 
  Tamás SZILÁGYI Rådet 
  Philippe OLIVIER Europa-Parlamentet 
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  Laurentiu  PLOSCEANU  Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Yoomi RENSTROM Regionsudvalget 
  Milosh  RISTOVSKI Civilsamfundet 
  Desislava SIMEONOVA  EU-borgerpaneler 

  Andrzej SKIBA Nationale borgerpaneler/-
arrangementer 

  Sara SKYTTEDAL Europa-Parlamentet 
  Jordi SOLÉ FERRANDO Europa-Parlamentet 
  Petra  STEGER Nationale parlamenter 
  Tuomas Heikki SUIHKONEN  EU-borgerpaneler 
  Kata TUTTO Regionsudvalget 
  Nils USAKOVS Europa-Parlamentet 
  Hubregt VERHOEVEN  EU-borgerpaneler 
  Dragan VOLAREVIC  EU-borgerpaneler 
  Krasimir ZLATINOV  EU-borgerpaneler 

 


