UTKAST TILL KORTFATTAT REFERAT FRÅN DET SJUNDE MÖTET I
ARBETSGRUPPEN FÖR MIGRATION
Torsdagen den 7 april 2022 kl. 18.00–20.00

1. Ordföranden – mötesinledning
Roterande ordförande: Alessandro Alfieri, ledamot av den italienska senaten, Italien; Dimitris Kairidis,
ledamot av det grekiska parlamentet, Grekland
Ordföranden, Alfieri, öppnade sammanträdet och tackade arbetsgruppens medlemmar för de givande
diskussionerna vid det föregående sammanträdet den 25 mars 2022. Han förklarade att utkasten till
förslag hade reviderats i nära samarbete med talespersonen efter arbetsgruppens sjätte möte för att
ta hänsyn till de synpunkter som det rådde störst uppslutning kring.
Ordföranden meddelade att referatet från det föregående mötet den 25 mars hade justerats och att
det skulle översättas till alla språk och laddas upp på plattformen.
2. Inlägg av talespersonen
Talespersonen välkomnade också de givande diskussionerna i den tidigare arbetsgruppen och lyfte
fram de viktigaste ändringar som föreslagits. Han gav sedan ordet till en annan medborgare som hade
några förslag till ändringar av utkasten till reviderade förslag:
-

I åtgärd 3 i det första förslaget, där det hänvisas till ”kompetensflykt”, bör en hänvisning till
åtgärd 1 i det andra förslaget läggas till, eftersom det finns en koppling till denna.

-

I åtgärd 5 i det första förslaget, som handlar om att informera och upplysa om ämnen som rör
migration, bör man också lägga till en hänvisning till ”inkludering”.

-

Titeln på det tredje förslaget bör ändras för att bättre återspegla åtgärderna.

Ordföranden tackade talespersonen för hans inlägg och bad medlemmarna att reflektera över dessa
förslag.
3. Presentation av och diskussion om de reviderade utkasten till förslag i syfte att lägga fram dem
i samband med plenarförsamlingens möte den 8–9 mars
Ordföranden presenterade de reviderade utkasten till förslag och redogjorde i detalj för var och en av
de justeringar som hade gjorts.
Under den efterföljande diskussionen framfördes följande förslag:
-

Arbetsgruppens medlemmar välkomnade generellt de reviderade utkasten till förslag.

-

Det fanns ett allmänt stöd för de ovannämnda förslag som lagts fram av en enskild
medborgare.

-

Flera medlemmar i arbetsgruppen ville lägga till en tydlig hänvisning till de lokala och regionala
myndigheternas och civilsamhällesorganisationernas roller i integrationsprocessen.
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-

En medlem föreslog, med stöd av några andra, att man i åtgärderna skulle lägga till ett
omnämnande av handel med kvinnor och barn, med tanke på den dramatiska nuvarande
situationen.

Förslag 1:
-

Ett förslag lades fram om att stryka hänvisningen till att ”inrätta en integrerad byrå” i åtgärd
2 i det första förslaget och börja med att ”utvidga befogenheterna för det europeiska
nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)...”. Den nuvarande formuleringen skulle nämligen
kunna leda till uppkomsten av konkurrerande byråer, eftersom Eures redan finns och en
nyligen genomförd utvärdering har visat att Eures är relevant. I stället föreslogs möjligheten
att ”skapa en europeisk enhet” för att uttrycka att vi bör bygga vidare på det som redan finns.
När det gäller samma åtgärd gjordes en annan kommentar om att lägga till orden ”lika” och
”behandling” (”lika tillträde till och behandling på EU:s arbetsmarknad”).

-

Ordet ”harmonisera” diskuterades i åtgärd 4 i det första förslaget, eftersom EU inte har
befogenhet att införa harmoniserade arbetsvillkor, och flera medlemmar begärde en
omformulering, exempelvis ”harmonisera miniminormer för arbetsvillkor” eller ”främja
konvergens uppåt”. Talespersonen betonade att avsikten här var att begränsa den interna
migrationen och kompetensflykten inom EU.

-

En medlem föreslog också att man skulle lägga till en ny åtgärd om användning av Schengens
informationssystem och nationella databaser för att motverka utnyttjandet av migranter i den
svarta ekonomin.

Förslag 2:
-

Det föreslogs att orden ”genom partnerskapsavtal” skulle läggas till i åtgärd 1 i det andra
förslaget.

-

En medlem bad att det i åtgärd 2 i det andra förslaget skulle göras ett tillägg för att öka Frontex
oberoende. När det gäller samma åtgärd begärde en annan medlem att ordet ”kontroll” skulle
läggas till för att komplettera det befintliga ”skyddet av alla yttre gränser”. Dessutom föreslogs
det att den andra delen av åtgärden skulle omformuleras för att klargöra vad som menas med
”hybridattacker från länder som instrumentaliserar migranter” och ”brott mot de mänskliga
rättigheterna”.

Förslag 3:
-

När det gäller åtgärd 1 i det tredje förslaget föreslogs att texten ”införa EUlagstiftningsåtgärder ” skulle omformuleras till ”utarbeta EU-omfattande åtgärder” för att
bättre återspegla processen med nya lagstiftningsåtgärder.

-

I åtgärd 2 i det tredje förslaget föreslog en medlem att man skulle hänvisa till bistånd till
tredjeländer på grundval av akademisk forskning.

Förslag 4:
-

När det gäller åtgärd 2 i det fjärde förslaget bad en medlem att man skulle överväga att lägga
till texten ”andra former av solidaritet” för att skapa större balans i förslagen. Ordföranden
nämnde att detta skulle kunna vara en välavvägd kompromiss.

-

En medlem kommenterade åtgärd 3 i förslag 4 och ansåg att de miniminormer för mottagande
av asylsökande som nämns i direktiv 2013/33/EU redan är tillräckliga.
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-

I åtgärd 5 i det fjärde förslaget föreslog flera medlemmar att man inte skulle hänvisa till en
förstärkning av mandatet för EU:s asylbyrå, eftersom det mandatet nyligen hade stärkts.

-

I förslag 4 föreslog en medlem också att en ny åtgärd skulle läggas till för att integrera de
återstående EU-medlemsstaterna i Schengenområdet.

Förslag 5:
-

I åtgärd 1 i det femte förslaget föreslogs att man skulle betona den roll som de lokala och
regionala myndigheterna och civilsamhällesorganisationerna spelar.

-

När det gäller åtgärd 2 i det femte förslaget föreslogs tillägget ”när så är möjligt för att göra
dem självförsörjande”. Angående samma åtgärd begärde en medlem att ”relevanta
kvalifikationer” skulle strykas och att ”på grundval av likabehandling och anständiga
arbetsvillkor” skulle läggas till.

-

En medlem efterlyste också en ny åtgärd för att avkriminalisera humanitärt bistånd från ickestatliga organisationer.

4. Ordföranden – mötesavslutande
Ordföranden tackade arbetsgruppens medlemmar, även på Kairidis vägnar, för deras engagemang i
processen och för deras bidrag.
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Bilaga: förteckning över medlemmar som anmälts till mötet
Förnamn
Andy
Arnoldas
Alessandro
Abir
Konstantinos
Marc
Malik
Pernando
Gunnar
Magnus

Efternamn
ELLUL
ABRAMAVIČIUS
ALFIERI
AL-SAHLANI
ANDREADAKIS
ANGEL
AZMANI
BARRENA ARZA
BECK
BERNTSSON

Marjolijn

BULK

Jaroslav
Luís
Liina

BŽOCH
CAPOULAS SANTOS
CARR

Iness

CHAKIR

Laura Maria
Angel
Karoline
Julia
Joseph
Harris
Maya

CINQUINI
DZHAMBAZKI
EDTSTADLER
EICHBERGER
ELLIS
GEORGIADES
DOBREVA

Sigge

ERIKSSON

Sunčana
Ľudovít
Hafida
Gabriela
Ylva
Dimitris
Jeroen
Cees
Oudekki
Arminas
Aurora
Augusta
Nathalie
Tamás
Philippe

GLAVAK
GOGA
GUELLATI
HEGENBERG
JOHANSSON
KAIRIDIS
LENAERS
LOGGEN
LOONE
LYDEKA
MEJÍA ERRASQUÍN
MONTARULI
OBERWEIS
SZILÁGYI
OLIVIER

Komponent
Rådet
Rådet
Nationella parlament
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Lokal/regional företrädare
Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén
Nationella parlament
Nationella parlament
Arbetsmarknadens parter
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska medborgarpaneler
Nationella parlament
Nationella parlament
Rådet
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Nationella parlament
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Kommissionen
Nationella parlament
Europaparlamentet
Lokal/regional företrädare
Nationella parlament
Nationella parlament
Rådet
Nationella parlament
Nationella parlament
Rådet
Europaparlamentet
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Laurentiu

PLOSCEANU

Yoomi
Milosh
Desislava

RENSTROM
RISTOVSKI
SIMEONOVA

Andrzej

SKIBA

Sara
Jordi
Petra
Tuomas Heikki
Kata
Nils
Hubregt
Dragan
Krasimir

SKYTTEDAL
SOLÉ FERRANDO
STEGER
SUIHKONEN
TUTTO
USAKOVS
VERHOEVEN
VOLAREVIC
ZLATINOV

Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén
Regionkommittén
Det civila samhället
Europeiska medborgarpaneler
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Nationella parlament
Europeiska medborgarpaneler
Regionkommittén
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
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