KORTFATTAT REFERAT FRÅN DET SJÄTTE MÖTET I ARBETSGRUPPEN FÖR
MIGRATION
Fredagen den 25 mars 2022 kl. 9.00–11.30 och kl. 14.00–16.00

1. Ordföranden – mötesinledning
Roterande ordförande: Alessandro Alfieri, ledamot av den italienska senaten, Italien; Dimitris Kairidis,
ledamot av det grekiska parlamentet, Grekland
Ordförande Alfieri öppnade mötet. Han förklarade att det hade tagits fram utkast till förslag i vart och
ett av de tre klustren – i) laglig migration, ii) irreguljär migration, iii) asyl, integration – och att varje
utkast till förslag bestod av ett allmänt mål och en rad åtgärder, där varje åtgärd direkt hänvisade till
medborgarnas rekommendationer. Han förklarade att utkasten till förslag hade utarbetats med de
båda roterande ordförandena, talespersonen och den biträdande talespersonen, med stöd av det
gemensamma sekretariatet.
Ordföranden betonade att utkasten till förslag syftade till att respektera innebörden av och andan i
medborgarnas rekommendationer från de europeiska och nationella medborgarpanelerna, och
påminde om att målet var att nå största möjliga samförstånd om utkasten till förslag.
Ordföranden informerade också arbetsgruppens medlemmar om Italiens nationella medborgarpanel,
som nyligen hade avslutat sitt arbete, och presenterade de tre rekommendationerna om
migrationsfrågor.
Ordföranden meddelade att referatet från det föregående mötet den 11 mars 2022 hade justerats
och att det skulle översättas till alla språk och laddas upp på plattformen.
2. Inlägg av talespersonen
Talespersonen välkomnade de positiva diskussioner som hållits med de roterande ordförandena när
det gäller arbetet med utkasten till förslag, och hoppades på en givande diskussion i arbetsgruppen.
3. Föredragning av den tidigare ordföranden om bidragen på den flerspråkiga digitala plattformen
Den tidigare ordföranden, Kairidis, välkomnade de framsteg som gjorts i arbetsgruppen och erkände
de nya impulser som uppstått till följd av händelserna i Ukraina och flyktingkrisen. Han var också
positivt inställd till den solidaritet som uppvisats i detta avseende.
Kairidis sammanfattade synpunkterna från den senaste plattformsrapporten, enligt arbetsgruppens
kluster:
-

När det gäller laglig migration är bidragen främst inriktade på behovet av en framgångsrik
migrationspolitik i kombination med bättre integration, till exempel genom
universitetsprogram, samt mer information och utbildning. Dessutom nämndes behovet av
att förändra hur migrationen framställs, så att man betonar dess fördelar.
1

-

När det gäller irreguljär migration efterlyser bidragen ett bättre skydd av Europas land- och
sjögränser, med mer stöd till EU:s gränsstater. I bidragen diskuteras också hur attacker som
de belarusiska hybridattackerna ska motverkas. Dessutom nämns behovet av att ta itu med
de bakomliggande orsakerna till migration och hjälpa ursprungsländerna med mer och bättre
utvecklingsbistånd som leder till transparenta och konkreta åtgärder. Vissa bidrag på
plattformen handlar också om klimatmigration.

-

När det gäller asyl och integration kräver bidragen en gemensam migrationspolitik som bygger
på solidaritet och mänskliga rättigheter, respekt för de mänskliga rättigheterna och lagen samt
en effektiv återvändandepolitik för personer som inte beviljats asyl.

4. Presentation och diskussion om utkasten till förslag, i enlighet med den bifogade
klusterindelningen, med sikte på att lägga fram utkast till förslag vid plenarsammanträdet
den 26 mars 2022
Arbetsgruppernas medlemmar välkomnade utkasten till förslag och ansåg att de överensstämde med
unionsmedborgarnas rekommendationer. I allmänhet uttryckte de sitt stöd för de flesta av dem och
delade med sig av sina kommentarer och kommentarer för varje åtgärd:

Kluster I, laglig migration – Utkast till förslag 1
Åtgärd 1: Inga synpunkter framfördes.
Åtgärd 2: Det framfördes önskemål om att göra texten mer konkret genom att hänvisa till
talangpartnerskapen.
Åtgärd 3: Det lades fram förslag om att förbättra formuleringen, till exempel genom att hänvisa till
”relevanta kvalifikationer” och förbättra ”funktionen” hos ”blåkortet”. Behovet av att tackla
kompetensflykten från tredjeländer diskuterades också.
Åtgärd 4: Kopplingen till åtgärd 2 betonades. En diskussion fördes om att ändra ordet ”screening” till
en ”matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens” för att bättre återspegla vad som menas.
Behovet av att bättre understryka online-karaktären nämndes också.
Åtgärd 5: Det fördes en diskussion om fackföreningarnas roll, med förslaget att infoga ”på nationell
nivå” i den befintliga formuleringen ”på transnationell nivå” för att hänvisa till arbetstagarnas
rättigheter och ta fram en ny hänvisning till termen ”harmonisering”.
Åtgärd 6: Det framfördes en synpunkt om att ordalydelsen borde göras mer positiv.
Åtgärd 7: För att bättre återspegla innebörden av medborgarnas rekommendationer föreslogs det att
detta förslag skulle behållas i det tredje klustret.
Kluster II, irreguljär migration – Utkast till förslag 1
Åtgärd 1: Det föreslogs att denna åtgärd skulle flyttas ner och att den skulle slås samman med åtgärd
3. Några redaktionella förslag lades också fram, t.ex. tillägget ”för att säkerställa skyddet av alla yttre
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gränser” i syfte att återspegla ordalydelsen i medborgarnas rekommendation. En hänvisning till
Frontex ansvarsskyldighet betonades också.
Åtgärd 2: Ett förslag om att infoga ordet ”social” i den befintliga ”ekonomiska utvecklingen” lades
fram. Några medlemmar diskuterade också om det var relevant att införa en hänvisning till ”rättvis
och balanserad handelspolitik”. Ordföranden påpekade att denna diskussion faller inom
ansvarsområdet för en annan arbetsgrupp (EU i världen) och att fokus borde ligga kvar på migration.
Kluster II, irreguljär migration – Utkast till förslag 2
Åtgärd 1: Flera medlemmar föreslog att en hänvisning till ”utsatta grupper” ska läggas till.
Åtgärd 2: Det föreslogs att man ska specificera att ”integration” avser reguljära migranter och
flyktingar medan ”återvändande/återsändande” avser irreguljära migranter. Den roll som relevanta
lokala och regionala myndigheter och det civila samhället spelar nämndes också.
Kluster III, asyl, integration – Utkast till förslag 1
Flera medlemmar kommenterade den formulering som används i titeln på det allmänna målet och
nämnde att begreppet ”bördefördelning” har dålig klang.
Åtgärd 1: Det föreslog att man skulle lägga till en hänvisning till respekten för nationell lagstiftning,
liksom till behovet av att påskynda mottagandet av asylsökande. En hänvisning till ökad insyn och
ansvarsskyldighet efterlystes likaså. Dessutom fördes en diskussion om Frontex och
screeningförfaranden vid de yttre gränserna.
Åtgärd 2: Mot bakgrund av läget när det gäller genomförandet av direktiv 2013/33 har vissa tvivel
framförts beträffande denna åtgärd. Kommissionens vice ordförande Schinas yttrade sig för att
klargöra situationen och sade att de ekonomiska och sociala villkoren inte är harmoniserade i de olika
medlemsstaterna och att en förordning därför inte skulle vara möjlig och föreslog i stället följande
lydelse: förstärka minimistandarderna för mottagandet av asylsökande enligt direktiv 2013/33/EU
genom kraftfullare lagstiftningsåtgärder för att förbättra mottagningsanläggningar och inkvartering.
Åtgärd 3: Det lades fram ett förslag om att byta ut ”ersätta” mot ”se över” och att byta ut uttrycket
”bördefördelning” mot ”solidaritet och rättvis ansvarsfördelning”. En medlem nämnde att solidaritet
bör vara frivillig, eftersom erfarenheterna från 2015 visade att bara frivillig solidaritet fungerar och att
solidaritet även kan ta sig olika uttryck, inte bara omfördelning av migranter. Andra betonade behovet
av solidaritet och omfördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna.
Åtgärd 4: Utöver den befintliga frasen ”underåriga utan medföljande vuxen” föreslogs det att en
hänvisning till ”alla underåriga” skulle läggas till.
Åtgärd 5: Det föreslogs att man skulle lägga till en hänvisning till ökade ekonomiska och mänskliga
resurser samt förvaltningskapacitet.
Kluster III, asyl, integration – Utkast till förslag 2
På grund av tidsbrist diskuterades åtgärderna 1 och 2 tillsammans.
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Åtgärd 1: Behovet av att lägga till en hänvisning till ”verksamhet”, utöver den nuvarande
formuleringen ”integrationskurser”, nämndes.
Åtgärd 2: Det ansågs nödvändigt att lägga till det geografiska tillämpningsområdet ”i hela EU”.
Utöver det ovannämnda inlägget i den specifika frågan om mottagningsvillkor betonade vice
ordförande Schinas också vikten av att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras genom ett historiskt
enhälligt beslut av medlemsstaterna i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 3 mars om att ge
”automatisk, omedelbar och ovillkorlig tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och
uppehållstillstånd”. I den nuvarande andra etappen inriktas arbetet på att tillsammans med
medlemsstaterna och genom att mobilisera finansiering (3,5 miljarder euro) skapa de konkreta
villkoren för genomförandet av direktivet. Vidare underströk vice ordföranden migranternas viktiga
bidrag till att blåsa nytt liv i det europeiska sociala systemet, stärka de europeiska arbetsmarknaderna
och ekonomin och hitta färdigheter inom sektorer som motsvarar medlemsstaternas behov. Lagliga
migrationsvägar kan vara en möjlighet för Europa. Vice ordföranden bekräftade kommissionens
beredvillighet att på ett positivt sätt följa upp konferensens rekommendationer på detta område. Vice
ordföranden betonade att lagstiftningsförslagen inom ramen för pakten är ett sätt att uppnå vårt mål,
där ”vi inte längre är brandmän i migrationskriser, utan snarare arkitekter för framtiden för ett
gemensamt europeiskt asyl- och migrationssystem”.
5. Ordföranden – mötesavslutning
Ordföranden tackade arbetsgruppens medlemmar för deras bidrag och meddelade att förslagen skulle
ses över för att ta hänsyn till de synpunkter som det rådde mest konsensus kring, och att dessa sedan
skulle diskuteras på arbetsgruppernas nästa möte.
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Bilaga: förteckning över medlemmar som anmälts till mötet
Fabian
Arnoldas
Alessandro
Abir
Konstantinos
Marc
Malik
Pernando
Gunnar
Magnus

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

Marjolijn

BULK

Jaroslav
Luís
Liina
Iness
Laura Maria
Angel
Karoline
Julia
Joseph
Harris
Vasil
Sigge
Sunčana
Ľudovít
Hafida
Gabriela
Ylva
Dimitris
Jeroen
Cees
Oudekki
Arminas
Aurora
Augusta
Nathalie
Oszkár
Philippe

BŽOCH
CAPOULAS SANTOS
CARR
CHAKIR
CINQUINI
DZHAMBAZKI
EDTSTADLER
EICHBERGER
ELLIS
GEORGIADES
GEORGIEV
ERIKSSON
GLAVAK
GOGA
GUELLATI
HEGENBERG
JOHANSSON
KAIRIDIS
LENAERS
LOGGEN
LOONE
LYDEKA
MEJÍA ERRASQUÍN
MONTARULI
OBERWEIS
ÖKRÖS
OLIVIER

Laurentiu

PLOSCEANU

Rådet
Rådet
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Lokal/regional företrädare
Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Arbetsmarknadens parter
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Rådet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Kommissionen
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
Lokal/regional företrädare
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Rådet
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Rådet
Europaparlamentet
Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén
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Yoomi
Milosh
Desislava
Andrzej
Sara
Jordi
Petra
Tuomas Heikki
Kata
Nils
Hubregt
Dragan
Krasimir

RENSTROM
RISTOVSKI
SIMEONOVA
SKIBA
SKYTTEDAL
SOLÉ FERRANDO
STEGER
SUIHKONEN
TUTTO
USAKOVS
VERHOEVEN
VOLAREVIC
ZLATINOV

Regionkommittén
Det civila samhället
Europeiska medborgarpaneler
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
Regionkommittén
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
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