KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för migration, med Dimitris Kairidis, nationellt parlament (Grekland), som ordförande
Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 11:00–13:00
1. Inledande kommentarer från ordföranden
Det här var det första mötet som arbetsgruppen för migration höll, och det hölls i hybridformat.
Medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Dimitris Kairidis och Alessandro Alfieri (nationellt
parlament, Italien), ordförande för denna arbetsgrupp från och med den 1 januari 2022.
Ordföranden förklarade att hans roll skulle vara att underlätta diskussionen för att alla röster och
komponenter skulle komma till tals, och redogjorde för sina förväntningar på arbetsgruppen när det gäller
att nå kompromisser mellan ofta avvikande ståndpunkter.
Ordföranden betonade att utgångspunkten för arbetsgruppens diskussioner skulle vara vad medborgarna
hade att säga.
2. Diskussion
Ordföranden bad ”medborgarkomponenten” att redogöra för läget i den diskussion i panel 4 (EU i
världen/migration) som rörde migration.
Under diskussionen beskrev en av medborgarna från de europeiska medborgarpanelerna hur panelens
deltagare hade delat upp frågorna om migration och sedan diskuterat de olika frågorna. Han förklarade att
medborgarna hade valt ut de frågor som de ansåg vara viktigast, och han hoppades att debatterna i
arbetsgruppen skulle kretsa kring just dessa frågor.
Eftersom arbetsgruppens medlemmar framförde olika åsikter under diskussionen blev det en bred debatt.
Det var framför allt följande frågor som diskuterades:
-

Migration och säkerhet diskuteras i olika arbetsgrupper, vilket vissa tyckte var positivt, medan
andra menade att de behövde diskuteras tillsammans.

-

Några medlemmar tog upp behovet av att stoppa irreguljär migration och skydda EU:s yttre
gränser.

-

Flera deltagare hänvisade till betydelsen av arbetskraftsmigration och skyddet av migrerande
arbetstagare.

-

Många medlemmar ansåg också att man måste skapa fler lagliga migrationsvägar, även för
arbetskraftsmigration.

-

Vissa medlemmar underströk vikten av att integrera migranter.

-

Flera deltagare tog upp behovet av en översyn av EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik
och av att ytterligare stärka solidariteten mellan medlemsstaterna.

-

Man diskuterade också behovet av att se på migration mot bakgrund av klimatförändringarnas
effekter.

-

Flera deltagare nämnde kopplingen mellan migration och demografi.
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-

Några deltagare talade också om migration i en geopolitisk kontext och om hur migration har
utnyttjats av tredjeländer.

-

Vissa medlemmar nämnde behovet av att hjälpa ursprungsländerna för att komma åt migrationens
bakomliggande orsaker.

-

Migrationens mänskliga dimension, inbegripet respekten för de mänskliga rättigheterna, betonades
också.

-

Flera medlemmar menade att man måste hitta en balans mellan de olika perspektiven för att hitta
sätt att reglera migrationen.

När det gällde själva processen framhöll flera medlemmar i arbetsgruppen att målet för dem var att lyssna
på medborgarna och deras idéer och tankar, och såg fram emot att fortsätta diskutera tillsammans.
3. Avslutande kommentarer från ordföranden
Efter diskussionen konstaterade ordföranden att starka åsikter hade framförts och påminde om att
arbetsgruppens huvudsakliga syfte är att diskutera medborgarnas idéer.
Ordföranden föreslog därefter att de frågor som tagits upp i diskussionen skulle delas upp i tre delar:
1. Laglig migration (harmonisering av nationell politik för kontrollerad migration och
integrationspolitik).
2. Irreguljär migration och gränsskydd.
3. Asylpolitik, flyktingskydd och bördefördelning mellan EU:s medlemsstater.
Ordföranden nämnde att ett onlinemöte med arbetsgruppen för migration skulle kunna hållas i slutet av
november, vilket skulle kräva att medordförandena i styrelsen och alla komponenter i arbetsgruppen
enades, i enlighet med mandatet.

Ordföranden påminde också om att inför nästa sammanträde i arbetsgruppen skulle de europeiska
medborgarpanelerna utse en talesperson för arbetsgruppen bland företrädarna för de europeiska
medborgarpanelerna inom arbetsgruppen, som tillsammans med ordföranden skulle företräda
arbetsgruppen i kammaren.
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