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KORTFATTET REFERAT FRA DEN FJERDE ARBEJDSGRUPPE OM MIGRATION 

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 17.30 – 19.30 (online) 

 

1. Indledning ved formanden 

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

Formanden, Alfieri, åbnede mødet og udtrykte fuld solidaritet med det ukrainske folk og kaldte krigen 
og aggressionen mod Ukraine for et vendepunkt for Europa, herunder med hensyn til 
migrationsspørgsmål. 

Formanden meddelte, at det kortfattede referat af det foregående møde den 21. januar var blevet 
betragtet som godkendt og ville blive oversat til alle sprog og uploadet på platformen. 

2. Fremlæggelse af borgernes anbefalinger fra EU-borgerpanel 4 og anbefalinger fra nationale 
borgerpaneler relateret til migration 

Borgerne fra EU-borgerpanelerne ønskede ikke at fremlægge alle anbefalingerne én for én, men 
foretrak at skitsere de anbefalinger, som panelet havde vedtaget med relation til migration.  

To borgere fra EU-borgerpanelet tog ordet og berettede om anbefalinger om asylpolitik og integration 
og om lovlig migration. En af borgerne kunne ikke tage ordet på grund af tekniske problemer. 

De anførte bl.a., at:   

§ der var mange overlappende anbefalinger  

§ de fleste af anbefalingerne var blevet fremsat vedrørende asylpolitikken  

§ de erklærede, at de var klar over situationen i Ukraine, og at den viste, at migrationssystemet 
i Europa ikke fungerede, som det burde  

§ de nævnte behovet for et ensartet system på europæisk plan, der respekterede 
menneskerettighederne  

§ der var behov for en fælles tilgang, ikke kun med ensartede regler, men også støtte til 
medlemsstaterne, navnlig grænsemedlemsstater  

§ det var afgørende med solidaritet, navnlig med hensyn til forvaltning af asylansøgere  

§ der var behov for fælles procedurer baseret på fælles praksis  

§ borgerne krævede også bedre modtagelsesstrukturer 

§ de slog til lyd for at erstatte direktivet om minimumsstandarder for asylansøgere med en 
obligatorisk forordning  

§ de opfordrede til, at gennemførelsen også skulle overvåges på europæisk plan  
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§ de nævnte, at EU burde yde bistand til medlemsstaternes håndtering af asylansøgere  

§ de opfordrede til, at asylansøgninger skulle vurderes hurtigere, herunder omfordeling af 
asylansøgere i EU, og nævnte, at migranterne i tilfælde af afslag på asyl burde sendes tilbage 

§ endelig nævnte borgerne, at integration og tilbagesendelse af migranter burde omdirigeres til 
de europæiske grænsemedlemsstater, der var mest udsat for migrationsstrømme. 

Efter denne fremlæggelse fremlagde repræsentanter for de nederlandske (NL) og litauiske (LT) 
nationale borgerpaneler, der havde anbefalinger vedrørende emnet migration, også deres 
anbefalinger, nemlig følgende: 

§ debatten burde ikke blive for unuanceret, og der burde lægges større vægt på årsagerne til, at 
folk flygter fra usikre lande (NL borgerpanel); 

§ fordelingen af flygtninge burde være retfærdig med klare kriterier (NL borgerpanel); 

§ EU burde støtte oprindelseslandene med viden og erfaring for at afbøde årsager til migration 
såsom klimaændringer eller konflikter (NL borgerpanel); 

§ der burde nedsættes en kommission på EU-plan, der skulle beskæftige sig med 
migrationsudfordringer, for at sikre hurtigere reaktioner på migrationskriser og udarbejde 
fælles retningslinjer for migrationsstyring (LT borgerpanel) 

§ spørgsmålet om indførelse af en kvoteordning på EU-plan burde genovervejes (LT 
borgerpanel) 

§ EU's åbne migrationspolitik burde revideres (LT borgerpanel) 

§ migrationspolitiske spørgsmål burde drøftes mere, og der burde indledes drøftelser om 
udfordringer med migration (LT borgerpanel) 

§ EU burde føre en aktiv og stringent politik over for stater, der anvender migrationsstrømme 
som et redskab til hybride angreb (LT borgerpanel). 

På grund af tekniske problemer var en af de borgere, der repræsenterede det franske nationale 
borgerpanel, ude af stand til at tage ordet. 

På grund af de tekniske problemer, som forhindrede to borgere i at fremlægge deres anbefalinger, 
besluttede formanden, at det næste møde i arbejdsgruppen, der skulle afholdes i Strasbourg, skulle 
begynde med en opfølgning på fremlæggelsen af borgernes anbefalinger.  

3. Drøftelse om borgernes anbefalinger  

Drøftelserne i arbejdsgruppen var tilrettelagt omkring disse anbefalinger eller spørgsmål i forbindelse 
med migration (19). 

Formanden opfordrede næstformand Schinas, der undtagelsesvist deltog i denne arbejdsgruppe, til at 
fremlægge sine synspunkter om konferencen og om borgernes anbefalinger. Næstformand Schinas 
understregede følgende:  

- Betydningen af, at drøftelserne om Europas fremtid fortsatte, selv på nuværende tidspunkt, hvor 
hidtil usete begivenheder, som man troede hørte fortiden til. 
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- Konferencens proces burde vedrøre flere borgere (bottom-up-tilgang): Kommissionen 
("Bruxelles") burde ikke være i spidsen (top-down-tilgang).   

- Han glædede sig over de mange bidrag og anbefalinger og understregede, at de var i fuld 
overensstemmelse med Kommissionens arbejde, og foreslog en holistisk, sammenhængende og 
omfattende EU-ramme for migrations- og asylpolitikker. Næstformanden beklagede, at EU på 
trods af sin økonomiske styrke og betydning i verden stadig ikke havde en fælles migrationspolitik. 

- Han understregede, at de nuværende tider med instrumentalisering, den ukrainske krise og en 
stadig stigende usikkerhed i verden tvang os til hurtigt at gøre fremskridt og nå til enighed om 
pagten. Han præsenterede pagtens hovedsøjler som "et hus med tre etager":  

o stueetagen – forbindelserne med oprindelses- og transitlande – måtte indgå 
partnerskabsaftaler med naboer for at tilbyde et bedre liv på oprindelsessteder frem for 
smugling  

o første etage – et robust kollektivt EU-system til forvaltning af de ydre grænser – hvor det 
anførtes, at det ikke var moralsk, retfærdigt og politisk acceptabelt at uddelegere dette 
ansvar udelukkende til første indrejsemedlemsstater. Dette var et kollektivt EU-ansvar, 
som alle EU-lande skulle påtage sig og med ensartede asylprocedurer  

o øverste etage: solidaritet og byrdefordeling – alle 27 medlemsstater ville på grundlag af 
fordelingsnøglen skulle påtage sig den rette solidaritet for alle at bidrage til ansvaret for 
at forvalte migration. 

 
Arbejdsgruppens medlemmer hilste generelt anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne og de nationale 
borgerpaneler velkommen. Under drøftelsen blev der fremsat følgende bemærkninger: 

- behovet for en revision af direktivet om modtagelsesforhold (2013/33/EU) blev nævnt  

- behovet for bedre omsorg (f.eks. modtagelsesforhold, uddannelse, integration) for uledsagede 
mindreårige og sårbare grupper 

- revision/afskaffelse af "Dublinreglerne" 

- fokusering af indsatsen udadtil på at tackle de grundlæggende årsager til migration i 
tredjelande (herunder klimaændringer og konflikter, tilbagesendelse og tilbagetagelse til sikre 
lande og hindring af strømme fra usikre lande (sammen med bedre beskyttelse af de ydre 
grænser)  

- bedre integration (merværdi, som flygtninge tilfører EU)  

- sondring mellem flygtninge og migranter  

- klare kriterier for en retfærdig fordeling af flygtninge mellem EU-landene  

- betydningen af at gennemføre fælles retningslinjer for migrationsstyring, af et kvotesystem for 
migranter, der forbinder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) med solidaritet, af 
en mere effektiv politik mod instrumentalisering af migranter til politiske formål og en fælles 
indsats mod hybride angreb, men også stærk kritik af Kommissionens holdning mod 
finansiering af fysiske barrierer, der anses for nødvendige  

- de lokale og regionale myndigheders vigtige rolle for integrationen af migranter og for en 
holdningsændring til et positivt sprog og en positiv formidling om migration  
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- anbefaling 7, 10, 27 og 31 om adgang til beskæftigelse, lige arbejdstagerrettigheder og hurtig 
regularisering af status blev især anerkendt i et indlæg  

- en vigtig og øget rolle for Frontex 

- anbefaling 40 om betydningen af solidaritet blev hilst velkommen af et medlem, der 
understregede, at pagten udgjorde en fuldstændig omarbejdning af migrationssystemet, og 
udtrykte håb om, at forhandlingerne om lovgivningsforslagene ville blive indledt hurtigt 

- behovet for et ensartet og gennemsigtigt migrationsstyringssystem baseret på solidaritet og 
med fuld respekt for menneskerettighederne blev fremhævet 

- behovet for at tackle de grundlæggende årsager til migration 

- tilvejebringelse af sikre og lovlige migrationsveje med en automatisk flytningsmekanisme, 
samtidig med at det blev kritiseret, at der var for store byrder for frontlinjestater 

- de endelige anbefalinger burde være inklusive, alle udtalelser og anbefalinger fra de forskellige 
kilder, herunder platformen, burde medtages 

- betydningen af de eksterne aspekter af migration og navnlig gensidigt fordelagtige 
partnerskaber med tredjelande 

- fremhævelse af beskyttelsen af de ydre grænser og sikkerheden – truslen om 
instrumentalisering/hybrid krig 

- fremhævelse af betydningen af at undgå et system, der skabte pullfaktorer for migranter 

- Med hensyn til spørgsmålet om midlertidig beskyttelse signalerede "opholdstilladelser efter 
national ret", at ukrainske statsborgere burde vende tilbage til deres land, når krisen var 
overstået.  

Formanden opfordrede næstformand Schinas til at reagere på debatten. Næstformanden præciserede 
følgende:  

- der var en tendens til, at prioriteterne var fragmenterede; delvise tilgange/løsninger var ikke 
gyldige, alle aspekter skulle opbygges på samme måde og være modstandsdygtige for at 
hjælpe EU med at håndtere migrationsstrømmene effektivt og på en bæredygtig måde; det 
var af afgørende betydning at finde den rette politiske balance mellem ansvar og solidaritet, 
hvor løsningen var i stand til at imødekomme de enkelte medlemsstaters behov uanset 
geografisk placering  

- lovlig migration — Europa havde brug for kvalificerede arbejdstagere på mange områder 
såsom sundhedspleje, det digitale område, grøn økonomi og cybersikkerhed; det var vigtigt at 
organisere systemet for lovlig migration, så det matchede behovene med den ekspertise og de 
ressourcer, der var til rådighed i nabolandene (til EU), med henblik på at skabe færdigheder og 
talentpartnerskaber 

- næstformanden meddelte, at Kommissionen meget snart vil vedtage forslag om at aktivere 
direktivet om midlertidig beskyttelse, der gav personer fra Ukraine midlertidig beskyttelse for 
at sikre automatisk adgang til sundheds-, uddannelses- og boligsystemer og udstede 
opholdstilladelser. Denne foranstaltning var også et middel til at hjælpe de første 
modtagelsesmedlemsstater og udgjorde en brik i puslespillet med EU's reaktion på krigen i 
Ukraine. 
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4. Afsluttende bemærkninger fra den tidligere formand 

Den tidligere formand lykønskede borgerne med deres engagement og hårde arbejde. Han udtrykte 
også håb med hensyn til konferencens resultater. 

5. Afslutning ved formanden 

Formanden meddelte medlemmerne, at arbejdsgruppens næste møde fandt sted den 11. marts 2022 
i Strasbourg, og understregede, at borgerne ville blive indbudt til at drøfte deres anbefalinger endnu 
en gang.   
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Bilag: liste over medlemmer 

  Carmelo ABELA Rådet 
  Arnoldas ABRAMAVICIUS 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 
  Gabriella CÍVICO Civilsamfundet 
  Angel DZHAMBAZKI Europa-Parlamentet 
  Karoline EDTSTADLER Rådet 
  Julia EICHBERGER EU-borgerpaneler 
  Joseph  ELLIS Nationale parlamenter 
  Harris  GEORGIADES Nationale parlamenter 
  Vasil GEORGIEV Rådet 

  Elsie GISSLEGÅRD 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 
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  Oszkár  ÖKRÖS Rådet 
  Philippe OLIVIER Europa-Parlamentet 

  Laurentiu  PLOSCEANU 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Yoomi RENSTRÖM Regionsudvalget 
  Desislava SIMEONOVA EU-borgerpaneler 

  Andrzej SKIBA Nationale 
borgerpaneler/arrangementer 

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

 


