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BEKNOPT VERSLAG VAN DE VIJFDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP 

MIGRATIE  
 

Vrijdag 11 maart 2022, 9.00 - 11.00 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 en betuigt zijn volledige solidariteit met het 

Oekraïense volk, en veroordeelt de oorlog tegen Oekraïne sterk. Hij verwijst onder meer naar de 

strenge sancties die de EU heeft aangenomen en is ingenomen met het feit dat de EU met één stem 

heeft gereageerd en gesproken.  Hij is met name ingenomen met het akkoord van de lidstaten over 

de inwerkingstelling van de richtlijn tijdelijke bescherming (RTB), die voorziet in minimale 

beschermingsnormen en gegarandeerde lastenverdeling. Hij merkt op dat bepaalde aanbevelingen 

van burgers vergelijkbaar zijn met het besluit van de Raad inzake tijdelijke bescherming. Een van de 

belangrijkste doelen van de inwerkingstelling van de RTB is de druk op het asielstelsel verlichten en 

ervoor zorgen dat personen in de hele EU dezelfde rechten hebben op verblijf, toegang tot de 

arbeidsmarkt, huisvesting, medische bijstand en onderwijs voor kinderen. De Commissie zal de 

uitwisseling van informatie tussen de lidstaten coördineren in verband met de opvangcapaciteit van 

lidstaten en vastgestelde behoeften voor ondersteuning. De agentschappen van de EU kunnen op 

verzoek van de lidstaten verdere ondersteuning bieden. Een aantal van deze kwesties kwamen aan 

bod in de aanbevelingen van de burgers.  

De voorzitter deelt mee dat het beknopt verslag van de vorige vergadering van 1 maart als 

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

geüpload. 

2. Follow-up van de presentatie door de burgers van de aanbevelingen van het Europees 

burgerpanel 4 en nationale burgerpanels met betrekking tot migratie 

2.1 Legale migratie (zie de tabel in de bijlage) 

2.2 Irreguliere migratie (zie de tabel in de bijlage) 

2.3 Asiel en integratie (zie de tabel in de bijlage) 

Drie vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels presenteren hun aanbevelingen. Zij zijn 

zeer benieuwd naar wat er na 9 mei gedaan zal worden met de aanbevelingen. Zij benadrukken 

met name: 

- dat de kern van hun verzoek een efficiënt gemeenschappelijk Europees concept van migratie 

is waarbij de mensenrechten worden geëerbiedigd; dat migratiebeleid transparant en 

gebaseerd op solidariteit moet zijn; 
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- dat de burgers aanbevelen de asiel- en migratieregels van de EU gronding te herzien en 

Dublinsysteem te vervangen; 

- dat er behoefte is aan gemeenschappelijke procedures, zodat nationale instellingen en EU-

instellingen op dezelfde lijn staan; 

- dat er behoefte is aan monitoring, een ondersteunend bureau voor asiel dat waarborgt dat de 

procedures snel afgehandeld kunnen worden, en, indien nodig, het terugsturen van mensen 

naar veilige niet-EU-landen; 

- dat de instellingen snel en doortastend moeten optreden, hetgeen des te belangrijker is gezien 

de situatie in Oekraïne;  

- dat er behoefte is aan gemeenschappelijke en snellere procedures voor de behandeling en 

beoordeling van asielaanvragen; 

- dat de bevoegdheden van het Asielagentschap van de Europese Unie moeten worden 

uitgebreid om de herverdeling van migranten, met name van asielzoekers en vluchtelingen, 

binnen de EU te vergemakkelijken; 

- dat er spoedig asielcentra voor minderjarigen zonder begeleiding moeten worden opgericht;  

- dat de EU de onderliggende oorzaken van integratie moet aanpakken door te investeren in de 

landen van herkomst; 

- dat er gezorgd moet worden voor betere integratie van vluchtelingen en asielzoekers;  

- dat legale migratie van geschoolde werknemers moet worden aangemoedigd om aan de 

arbeidsbehoeften te voldoen en om irreguliere migratie als oorzaak van verarming van 

lidstaten tegen te gaan; 

- dat er moet worden ingezet op een uniform systeem voor de erkenning van beroeps- en 

academische kwalificaties, alsook de oprichting van een EU-agentschap om dit te 

verwezenlijken, met inbegrip van integratie en beroepsopleidingen, waarvoor Eures de basis 

zou kunnen vormen; 

- dat het van belang is arbeidsvoorwaarden in de EU te harmoniseren, onder meer door de rol 

van vakbonden op transnationaal niveau te versterken om de verschillen in 

arbeidsvoorwaarden tussen de lidstaten te verkleinen en dus de interne economische migratie 

te verminderen; 

- dat er behoefte is aan screening in de landen van vertrek van burgers die geschikt zijn voor een 

baan in de EU op basis van openbare criteria, hetgeen gerealiseerd kan worden door een 

Europees agentschap; 

- dat burgers moeten worden geïnformeerd en voorgelicht over migratie door middel van 

onderwijsprogramma’s voor kinderen, mediacampagnes en maatregelen ter stimulering van 

ngo-activiteiten. 
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De vertegenwoordiger van het Franse burgerpanel presenteert ook aanbevelingen over migratie en 

benadrukt als eerst dat hun aanbevelingen overlappen met de aanbevelingen van Europese 

burgerpanels en veel overeenkomsten vertonen. Hij wijst met name op de volgende aanbevelingen: 

- de oprichting van een specifiek bureau voor migratiebeleid om de eerbiediging van de 

grondrechten van migranten, integratie door middel van onderwijs en de eerbiediging van 

Europese waarden te waarborgen;  

- de oprichting van een bureau voor samenwerking en ontwikkelingshulp kan het 

ontwikkelingsbeleid van de EU en de migratiestromen vanaf het begin beheren en ertoe leiden 

dat migranten verkiezen in hun eigen land te blijven, waardoor migratiestromen worden 

ingedamd;  

- de noodzaak om alle lidstaten in gelijke mate bij het proces te betrekken, ongeacht het feit of 

het landen aan de buitengrenzen zijn;  

- de opstelling van een Europees handvest voor een verenigd en humaan Europa, dat door de 

lidstaten en burgers is goedgekeurd.  

 

3. Gedachtewisseling 

De voorzitter heeft de gedachtewisseling onderverdeeld in drie overkoepelende onderwerpen.  

3.1 Legale migratie  

Leden van de werkgroep zijn over het algemeen ingenomen met de aanbevelingen omtrent legale 

migratie. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

- naast het scheppen van veilige, legale migratiemogelijkheden is het van belang om waardige 

opvang te bieden; 

- meerdere leden van de werkgroep verwelkomen aanbeveling 7; ook stelt een lid met 

betrekking tot aanbeveling 7 dat niet alleen hooggekwalificeerd personeel in aanmerking 

moet komen;  

- meerdere leden geven aan dat ze ook aanbeveling 9 belangrijk vinden; 

- een lid benadrukt eveneens dat door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende 

vluchtelingenstroom het arbeidsmigratiestelsel is veranderd, omdat vluchtelingen uit 

Oekraïne toegang krijgen tot de arbeidsmarkt; 

- enkele leden benadrukken voorts dat het belangrijk is om deel uit te maken van de 

beroepsbevolking om snel te integreren in de Europese samenleving; 

- er wordt er ook op gewezen dat interne migratie en braindrain binnen de EU moeten worden 

tegengegaan door normen in minder aantrekkelijke landen te verbeteren; 

- ook vraagt een van de leden met betrekking tot aanbeveling 30, zonder afbreuk te willen doen 

aan de algemene doelstelling ervan, of hierbij wel rekening is gehouden met tijdelijke 

arbeidsmigratie. 
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3.2 Irreguliere migratie  

Gedurende de gedachtewisseling maken veel leden opmerkingen in verband met de aanbevelingen 

omtrent irreguliere migratie en asiel en integratie.  

- Meerdere leden zijn ingenomen met aanbeveling 10 en de nadruk op mensenrechten. Eén lid 

merkt op dat er in aanbeveling 10 beter verwezen kan worden naar onthaalbeleid en -

faciliteiten die “van een hoge minimumstandaard” zijn in plaats van “hetzelfde”.  

- Verscheidene leden dringen erop aan de term “illegale” migratie te vervangen door 

“irreguliere” migratie.  

- Bepaalde leden dringen erop aan onderscheid te maken tussen legale en irreguliere migratie, 

openlijke solidariteit te betonen met echte asielzoekers uit Oekraïne en irreguliere migratie 

een halt toe te roepen. 

- Sommigen benadrukken hun afkeer tegen het instrumentaliseren van migratie. 

- Een paar leden uiten terughoudendheid ten aanzien van aanbeveling 8 over het toekennen 

van meer macht aan Frontex en willen de voorwaarde en garantie van meer transparantie. 

- Verscheidene andere leden zijn ingenomen met aanbeveling 8 en benadrukken dat de 

buitengrenzen van de EU beschermd moeten worden en dat Frontex zijn huidige mandaat 

moet vervullen. In dit verband dringt een lid ook aan op meer financiële en technische steun 

van de EU om de buitengrenzen te beschermen. Ook verwijst een lid naar het 

instrumentaliseren van migranten door niet-EU-landen. Tevens wordt in deze context de 

noodzaak van een sterke bescherming van de buitengrenzen, voorafgaande screening van 

asielzoekers en meer financiële en technische steun voor lidstaten met buitengrenzen 

genoemd. 

- Enkelen wijzen erop dat er een formule voor grensbescherming en solidariteit bedacht moet 

worden. Solidariteit kan zich in verschillende vormen uiten, niet alleen in de vorm van 

herplaatsing van migranten, maar ook in de vorm van materiële, personele, administratieve 

en financiële middelen. 

- Een lid geeft aan dat de EU-agentschappen hun bestaande mandaten voor operaties ter 

plaatse moeten vervullen. Uit de situatie met Oekraïne blijkt dat de lidstaten de grote 

toestroom van migranten ook alleen zonder de hulp van agentschappen aankunnen. 

- Er wordt ook aangedrongen op een efficiënt terugkeerbeleid voor personen aan wie geen asiel 

wordt toegekend. 

- Meerdere leden zijn ingenomen met aanbeveling 27 over partnerschappen met landen van 

herkomst om migratie bij de wortel aan te pakken. Ze achten het belangrijk om met niet-EU-

landen samen te werken om een politieke oplossing te vinden en onderliggende oorzaken aan 

te pakken. 

- Tevens wordt het feit genoemd dat migranten een terroristische aanslag hebben gepleegd, 

terwijl anderen benadrukken dat migranten niet in de criminele sfeer getrokken moeten 
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worden. Er moet een manier gevonden worden voor terugkeer en illegale migratie, 

mensensmokkel, en zware georganiseerde misdaad moeten worden tegengegaan. 

- De waarborging van veiligheid en de hervorming van asielregels mogen niet ten koste gaan 

van de waarden van solidariteit, rechtmatigheid en bijstand. 

3.3 Asiel en integratie  

- Vluchtelingen moeten hun vaardigheden kunnen inzetten en de beste manier voor hen om 

te integreren is door werk. 

- Meerdere leden sluiten zich aan bij aanbeveling 33 over de vervanging van het 

Dublinsysteem.  

- Met betrekking tot aanbeveling 33 wijst een lid erop dat bij de vaststelling van de quota 

rekening moet worden gehouden met het aantal vluchtelingen dat een lidstaat reeds heeft 

opgevangen en de capaciteit van de lidstaat. Ook wijst het lid op het belang van waardige 

opvangvoorzieningen.  

- In verband met aanbeveling 35 benadrukken verscheidene leden dat andere lidstaten 

solidair moeten zijn met de lidstaten aan de buitengrenzen van de EU, en dat solidariteit 

verschillende vormen aan kan nemen, zoals financiële steun. 

- Er wordt ook benadrukt dat lokale en regionale overheden betrokken moeten worden bij 

het waarborgen van de integratie van migranten.  

Aan het einde van de gedachtewisseling over migratie plaatst een lid vraagtekens bij de integriteit van 

de selectieprocedure voor burgers. Dit leidt tot sterke reacties van de burgercomponent. Een van de 

burgers wil in het bijzonder duidelijk maken dat het lid haar opmerking verkeerd heeft 

geïnterpreteerd.  

4. Samenvatting door de voormalige voorzitter 

De voormalige voorzitter is ingenomen met de vooruitgang die geboekt is in de werkgroep en spreekt 

zijn optimisme uit over de uitkomst van de procedure. Hij veroordeelt de invasie van Oekraïne. Over 

het algemeen is hij van mening dat dit een stimulans kan zijn voor Europa om zich meer te verenigen 

en sterker te worden. Hij brengt in herinnering dat enkele landen in 2015 zich sterk hebben verzet 

tegen de komst van vluchtelingen, en is ingenomen met het feit dat dezelfde landen nu de meeste 

vluchtelingen opvangen, de huidige crisis het hoofd bieden en zich genereuzer opstellen dan 

voorheen. Hij is van mening dat dit een positieve ontwikkeling is die kan bijdragen aan de realisatie 

dat gemeenschappelijke problemen een gemeenschappelijke oplossing vergen. 

Hij rondt de gedachtewisselingen af:  

- betreffende legale migratie: benadrukt de noodzaak voor legale migratiemogelijkheden met 

diverse vormen van ondersteuning, informatie en bewustmaking;  

- betreffende irreguliere migratie: mensenrechten zijn niet onderhandelbaar en onlosmakelijk 

verbonden met dit onderwerp; er moet gewerkt worden aan de buitensporige lasten voor 
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de lidstaten aan de buitengrenzen van de EU en aan de solidariteit met en steun en hulp aan 

de landen van herkomst; 

- betreffende asiel en integratie: het is van essentieel belang om nationaal beleid aan te 

scherpen en te consolideren in een gemeenschappelijk EU-systeem. 

Wat betreft de aantijgingen van een lid over de integriteit bij de selectie van burgers voor het panel 

is de voormalige voorzitter van mening dat deze tijdens de plenaire vergadering behandeld moeten 

worden en dat de medeorganisatoren op een zo volledig en transparant mogelijke manier moeten 

reageren om elke vorm van twijfel over de representativiteit van burgers, hun aanbevelingen en 

voorstellen weg te nemen.  

5. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun bijdragen en kijkt uit naar de 

vervolgstappen.  
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Bijlage I: Clusters van aanbevelingen 

Clusters Aanbevelingen 
 

Legale 
migratie 

Europees burgerpanel 4:  6, 7, 9, 28 en 30  
 
Litouws (LT) burgerpanel: 9 
 

Irreguliere 
migratie 

Europees burgerpanel 4:  8, 10, 27 en 35 
 
Frans (FR) burgerpanel: verandering 2  
 
Litouws (LT) burgerpanel: 10 
 
Nederlands (NL) burgerpanel: 3 (in het deel over migratie) 
 

Asiel en 
integratie 

Europees burgerpanel 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 en 40 
 
Frans (FR) burgerpanel: verandering 13 
 
Litouws (LT) burgerpanel: 2, 3 en 8  
 
Nederlands (NL) burgerpanel: 1 en 2 (in het deel over migratie) 
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Bijlage II: lijst van de voor de vergadering ingeschreven leden  

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 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 

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 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 RENSTRÖM Comité van de Regio’s 
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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 

 


