
 

1 
 

 

KORTFATTET REFERAT FRA DET SJETTE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN OM 

MIGRATION  
 

Den 25. marts 2022 kl. 9.00 – 11.30 og kl 14.00 – 16.00 

 

1. Indledning ved formanden  

Roterende formænd: Alessandro Alfieri, medlem af det italienske senat, Italien, Dimitris Kairidis, 

medlem af det græske parlament, Grækenland 

Formanden, Alfieri, indledte mødet. Han forklarede, at udkastene til forslag var blevet udarbejdet i 

hver af de tre klynger i) lovlig migration, ii) irregulær migration, iii) asyl, integration), og at hvert udkast 

til forslag var struktureret med et overordnet mål og en række foranstaltninger, idet hver 

foranstaltning direkte henviste til borgernes anbefalinger. Han forklarede, at udkastene til forslag var 

blevet udarbejdet sammen med de to roterende formænd, talsmanden og vicetalsmanden med støtte 

fra det fælles sekretariat.  

Formanden fremhævede, at udkastene til forslag søgte at respektere meningen og ånden i borgernes 

anbefalinger fra de europæiske og nationale borgerpaneler, og mindede om, at målet var at nå til 

størst mulig enighed om udkastene til forslag.   

Formanden orienterede også medlemmerne af arbejdsgruppen om det italienske nationale 

borgerpanel, som for nylig havde afsluttet sit arbejde, og fremlagde de tre henstillinger vedrørende 

migrationsspørgsmål.  

Formanden meddelte, at det kortfattede referat af det foregående møde den 11. marts 2022 blev 

betragtet som godkendt og ville blive oversat til alle sprog og uploadet på platformen. 

2. Indlæg ved talsmanden 

Talsmanden glædede sig over de positive drøftelser, der havde fundet sted med de roterende 

formænd for at arbejde med udkastene til forslag, og håbede på en frugtbar drøftelse i 

arbejdsgruppen.  

3. Fremlæggelse ved den tidligere formand af bidrag til den flersprogede digitale platform 

Den tidligere formand, Kairidis, glædede sig over de fremskridt, der var gjort i arbejdsgruppen, og 

anerkendte, at der var blevet sat nyt skub i arbejdet som følge af begivenhederne i Ukraine og 

flygtningekrisen. Han var også positiv over den solidaritet, der var blevet udvist i denne henseende.  

Kairidis opsummerede input fra den seneste platformsrapport i henhold til arbejdsgruppens klynger: 

- Med hensyn til lovlig migration fokuserer bidragene primært på behovet for en vellykket 

migrationspolitik kombineret med bedre integration, f.eks. gennem universitetsprogrammer, 
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samt mere information og uddannelse. Desuden blev behovet for at ændre narrativet for at 

understrege de positive fordele ved migration også nævnt. 

- Med hensyn til irregulær migration opfordrer bidragene til en bedre beskyttelse af Europas 

land- og søgrænser og mere støtte til EU's grænsestater. Bidragene reflekterer også over, 

hvordan angreb som f.eks. de belarusiske hybride angreb kan bekæmpes. Desuden nævnes 

behovet for at tage fat på de grundlæggende årsager til migration og hjælpe 

oprindelseslandene med mere og bedre udviklingsbistand, der fører til gennemsigtige og 

håndgribelige foranstaltninger. Bidragene på platformen henviser også til klimamigration.  

- Med hensyn til asyl og integration kræver bidrag en fælles migrationspolitik baseret på 

solidaritet og menneskerettigheder, respekt for menneskerettighederne og loven samt en 

effektiv tilbagesendelsespolitik for personer, der ikke får asylstatus.  

4. Fremlæggelse og drøftelse af udkastene til forslag, jf. den tilknyttede klynge, med henblik på 

fremlæggelse af udkast til forslag på plenarforsamlingen den 26. marts 2022 

Medlemmerne af arbejdsgrupperne hilste udkastene til forslag velkommen og fandt, at de var tro mod 

de europæiske borgeres anbefalinger. Generelt gav de udtryk for støtte til de fleste af dem og delte 

deres kommentarer og bemærkninger for hver foranstaltning:  

  

Klynge I, lovlig migration — Udkast til forslag 1 

Foranstaltning 1: Der var ingen kommentarer.  

Foranstaltning 2: Det blev anmodet om, at udkastet blev gjort mere konkret ved at henvise til 

talentpartnerskaberne.  

Foranstaltning 3: Der blev fremsat forslag til forbedring af udkastet, f.eks. ved at henvise til "relevante 

kvalifikationer" og forbedre "funktionen" af det "blå kort".  Behovet for at tackle hjerneflugt fra 

tredjelande blev også drøftet.  

Foranstaltning 4: Forbindelsen til foranstaltning 2 blev fremhævet. Der var en drøftelse om at ændre 

ordet "screening" til en "matchning af udbud af og efterspørgsel efter færdigheder" for bedre at 

afspejle, hvad der mentes. Behovet for bedre at understrege, at der er tale om "online", blev også 

nævnt. 

Foranstaltning 5: Der var en drøftelse om fagforeningernes rolle med forslag om at tilføje "på nationalt 

plan" til den eksisterende formulering "på tværnationalt plan" for at henvise til arbejdstagernes 

rettigheder og finde en ny henvisning til udtrykket "harmonisering".   

Foranstaltning 6: Der blev fremsat en bemærkning om at gøre ordlyden mere positiv.  
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Foranstaltning 7: For bedre at afspejle betydningen af borgernes anbefalinger blev det foreslået at 

beholde dette forslag i den tredje klynge.  

Klynge II, lovlig migration — Udkast til forslag 1 

Foranstaltning 1: Det blev foreslået at flytte denne foranstaltning ned og slå den sammen med 

foranstaltning 3. Der blev også fremsat nogle få forslag til udkastet, f.eks. at tilføje "for at sikre 

beskyttelsen af alle ydre grænser" for at afspejle ordlyden i borgernes anbefaling. Der blev også 

fremhævet en henvisning til Frontex' ansvarlighed.  

Foranstaltning 2: Der blev fremsat et forslag om at tilføje ordet "social" til den eksisterende 

"økonomisk udvikling". Nogle få medlemmer drøftede også, om det var relevant at tilføje en 

henvisning til "retfærdige og afbalancerede handelspolitikker". Formanden påpegede, at denne 

drøftelse henhørte under en anden arbejdsgruppe (EU i verden), og at der fortsat burde fokuseres på 

migration. 

Klynge II, lovlig migration — Udkast til forslag 2 

Foranstaltning 1: Flere medlemmer foreslog at tilføje en henvisning til "sårbare grupper". 

Foranstaltning 2: Der blev fremsat et forslag om at præcisere, at "integration" bør henvise til regulære 

migranter og flygtninge og "tilbagesendelse/repatriering" til irregulære migranter. De relevante lokale 

og regionale myndigheders samt civilsamfundets rolle blev også nævnt.  

Klynge III, asyl, integration – Udkast til forslag 1 

Flere medlemmer kommenterede formuleringen i titlen på det overordnede mål og henviste til den 

negative konnotation af udtrykket "byrdefordeling".  

Foranstaltning 1: Det blev foreslået at tilføje en henvisning til overholdelsen af den interne lovgivning 

samt behovet for at fremskynde processen for modtagelse af asylansøgere. Der blev opfordret til 

medtage en henvisning til forbedring af gennemsigtigheden og ansvarligheden. Der var også en 

drøftelse om Frontex' rolle og screeningprocedurerne ved de ydre grænser. 

Foranstaltning 2: Der blev rejst tvivl om denne foranstaltning i lyset af status for gennemførelsen af 

direktiv 2013/33. Næstformand i Kommissionen, Schinas, tog ordet for at afklare situationen og sagde, 

at de økonomiske og sociale forhold ikke var harmoniseret i de forskellige medlemsstater, hvorfor en 

forordning ikke ville være mulig, og foreslog derfor følgende ordlyd: styrke minimumsstandarderne 

for modtagelse af asylansøgere som fastsat i direktiv 2013/33/EU gennem stærkere 

lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at forbedre modtagefaciliteter og indkvartering. 

Foranstaltning 3: Der blev fremsat et forslag om at erstatte "erstatte" med "evaluere" og at ændre 

udtrykket "byrdefordeling" til "solidaritet og rimelig ansvarsfordeling". Et medlem nævnte, at 

solidaritet bør være frivillig, da erfaringerne fra 2015 viste, at kun frivillig solidaritet kan fungere, og 
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at solidaritet også kan antage forskellige former, ikke kun omfordeling af migranter. Andre 

understregede behovet for solidaritet og omfordeling af asylansøgere mellem medlemsstaterne.  

Foranstaltning 4: Ud over den nuværende formulering "uledsagede mindreårige" blev det foreslået at 

tilføje en henvisning til "alle mindreårige".  

Foranstaltning 5: Det blev foreslået at tilføje en henvisning til øgede finansielle og menneskelige 

ressourcer samt forvaltningskapacitet.  

Klynge III, asyl, integration – Udkast til forslag 2 

På grund af tidspres blev foranstaltning 1 og 2 drøftet under ét. 

Foranstaltning 1: Behovet for at tilføje en henvisning til "aktiviteter" ud over den nuværende i 

udkastet, "integrationskurser", blev nævnt.  

Foranstaltning 2: Tilføjelsen af det geografiske anvendelsesområde "i hele EU" blev anset for 

nødvendig.  

Ud over ovennævnte indlæg om det specifikke spørgsmål om modtagelsesforhold fremhævede 

næstformand Schinas også betydningen af aktiveringen af direktivet om midlertidig beskyttelse ved 

en historisk enstemmig afgørelse fra medlemsstaternes side på samlingen i Rådet (retlige og indre 

anliggender) den 3. marts, der gav "automatisk, øjeblikkelig og ubetinget adgang til uddannelse, 

sundhedssystemet, arbejdsmarkedet og opholdstilladelser". I den nuværende anden fase fokuserede 

arbejdet på sammen med medlemsstaterne og ved at mobilisere midler (3,5 mia. EUR) at skabe 

konkrete betingelser for gennemførelsen af direktivet. Endvidere understregede næstformanden 

migranternes vigtige bidrag til at puste nyt liv i det europæiske sociale system, sætte skub i de 

europæiske arbejdsmarkeder og økonomien og finde færdigheder i sektorer, der matcher 

medlemsstaternes behov. Lovlige migrationsveje kan være en mulighed for Europa. Næstformanden 

bekræftede, at Kommissionen var parat til at følge positivt op på konferencens anbefalinger på dette 

område. Næstformanden understregede, at de lovgivningsmæssige forslag under pagten var midlerne 

til at nå vores mål, hvor "vi ikke længere er brandmænd i migrationskriser, men snarere arkitekter for 

fremtiden for et fælles europæisk asyl- og migrationssystem". 

5. Afslutning ved formanden 

Formanden takkede medlemmerne af arbejdsgruppen for deres bidrag og meddelte, at forslagene 

ville blive revideret for at tage hensyn til de kommentarer, der var mest konsensus om, med henblik 

på en drøftelse på arbejdsgruppernes næste møde.   



 

5 
 

Bilag: Liste over medlemmer, der var tilmeldt mødet  

  Fabian PSAILA 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 

  Vasil GEORGIEV 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 

  Oszkár  ÖKRÖS  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 

 


