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Resolutie van het Europees Parlement over migratie en de situatie van vluchtelingen
(2015/2833(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het Verdrag van Genève van 1951 en het aanvullende protocol daarbij,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van 1950,

– gezien de conclusies van de Raad van 12 december 2014 over migratie in 
EU-ontwikkelingssamenwerking, en van 26 mei 2015 over een nieuw wereldwijd 
partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015,

– gezien het op 28 november 2014 door de Afrikaanse Unie en de EU-lidstaten en 
instellingen aangenomen initiatief betreffende de migratieroute naar de EU via de 
Hoorn van Afrika, ofwel het 'proces van Khartoem',

– gezien de Europese agenda voor migratie van de Commissie van 13 mei 2015,

– gezien zijn resolutie van 29 april 2015 over de recente tragedies op de Middellandse 
Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 april 2015,

– gezien zijn resolutie van 17 december 20142 over de situatie in het Middellandse 
Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie,

– gezien de toespraak van de voorzitter van het Europees Parlement tijdens zijn bezoek 
aan Lampedusa op 2 en 3 oktober 2014 ter gelegenheid van de herdenking van de 
tragedie van 3 oktober 2013,

– gezien de verslagen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken over de bezoeken van haar delegaties aan Lampedusa in november 2011, aan 
Jordanië in februari 2013 om zich een idee te vormen van de situatie van vluchtelingen 
uit Syrië, en aan Bulgarije in januari 2014 om zich een idee te vormen van de situatie 
van asielzoekers en vluchtelingen, in het bijzonder uit Syrië,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0176.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0105.
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– gezien de debatten in zijn plenaire vergadering van 9 oktober 2013 over het 
migratiebeleid van de EU in het Middellandse Zeegebied, met bijzondere aandacht voor 
de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa,

– gezien de debatten die zijn Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken sinds het begin van de huidige zittingsperiode heeft gevoerd, in het bijzonder de 
debatten van 22 juli 2014 over de tenuitvoerlegging van de mededeling over het werk 
van de Task Force Middellandse Zeegebied, van 4 september 2014 over de activiteiten 
van Frontex in het Middellandse Zeegebied en over de Task Force Middellandse 
Zeegebied, en van 24 september 2014 over het vijfde jaarverslag van de Commissie 
over immigratie en asiel (2013) (COM(2014)0288) en over het jaarverslag van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) over de situatie van 
asielzoekers in de Europese Unie (2013),

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 december 2013 over het werk van de 
Task Force Middellandse Zeegebied (COM(2013)0869),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 december 2013,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 22 mei 2014 over de uitvoering van de 
mededeling over het werk van de Task Force Middellandse Zeegebied 
(SWD(2014)0173),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014, waarin de 
strategische richtsnoeren zijn omschreven voor de wetgevings- en operationele planning 
voor de komende jaren binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid,

– gezien de politieke richtsnoeren voor de volgende Commissie, die tijdens de plenaire 
zitting van 15 juli 2014 zijn gepresenteerd door voorzitter Juncker,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Europees 
immigratiebeleid van 11 september 2014,

– gezien de toezeggingen die door Dimitris Avramopoulos, commissaris voor migratie, 
binnenlandse zaken en burgerschap, zijn gedaan op de hoorzitting voor de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op 30 september 2014,

– gezien de conclusies van de Raad over maatregelen om de migratiestromen beter te 
beheersen van 10 oktober 2014,

– gezien het verslag van april 2012 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa "Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?",

– gezien de jaarverslagen van de speciale rapporteur van de VN over de mensenrechten 
van migranten, met name het verslag van april 2013 over het beheer van de 
buitengrenzen van de EU en de impact ervan op de mensenrechten van migranten, en 
het verslag van april 2014 over arbeidsuitbuiting van migranten,

– gezien het jaarverslag 2014 van EASO over de asielsituatie in de Europese Unie,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,
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A. overwegende dat de zomerperiode opnieuw heeft uitgewezen dat migratie niet van 
tijdelijke aard is, waarbij de stijgende aantallen vluchtelingen lijken aan te houden 
vanwege de steeds grotere instabiliteit aan de grenzen van Europa ten gevolge van 
conflicten in het Midden-Oosten en Afrika ten zuiden van de Sahara, die gepaard gaan 
met flagrante schendingen van de mensenrechten, een sterke toename van geweld en 
terrorisme en de vernietigende gevolgen van de klimaatverandering, die er eens te meer 
op wijzen dat alles in het werk moet worden gesteld om de levens te redden van mensen 
die hun land ontvluchten en die in gevaar zijn en dat de lidstaten zich moeten houden 
aan hun internationale verplichtingen, o.a. de verplichting om mensen die op zee in 
nood zijn te redden;

B. overwegende dat Syrië, Afghanistan, Eritrea en Irak drie van de belangrijkste landen 
van herkomst van asielzoekers waren in februari 2015, en overwegende dat meer dan 
twee derde van hen recht heeft op asiel of subsidiaire bescherming;

C. overwegende dat tijdens de meest recente Europese Raad van 25-26 juni 2015 en de 
daarop volgende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 juli 2015 in Brussel geen 
overeenstemming werd bereikt over een herverdelingsregeling voor herplaatsing en 
hervestiging en dat er in plaats daarvan gekozen werd voor een regeling op vrijwillige 
basis;

D. overwegende dat de president van de Europese Raad Donald Tusk op 3 september 2015 
heeft aangedrongen op herverdeling van ten minste 100 000 vluchtelingen;

E. overwegende dat in plaats van de huidige ad-hocbesluitvorming, een meer op de lange 
termijn gerichte aanpak van operaties nodig is;

F. overwegende dat de verschillende door de EU-lidstaten ingenomen standpunten nog 
altijd het feit weerspiegelen dat de EU 28 gefragmenteerde vormen van migratiebeleid 
heeft, waaronder enkele discutabele standpunten die zo snel mogelijk aan de orde 
moeten worden gesteld;

G. overwegende dat de huidige situatie in de voormalig Joegoslavische Republiek 
Macedonië, de Republiek Servië en Hongarije een beschamend gebrek aan solidariteit 
jegens asielzoekers, onvoldoende coördinatie en onvoldoende coherent handelen aan de 
dag legt; overwegende dat deze situatie leidt tot chaos en voortdurende schendingen van 
de mensenrechten;

H. overwegende dat de regeringsleiders van sommige lidstaten en de extreem-rechtse 
partijen de huidige situatie aangrijpen om anti-migratiesentimenten aan te wakkeren en 
de EU de schuld geven van de crisis, wat bijdraagt tot een toenemend aantal 
gewelddadigheden tegen migranten;

I. overwegende dat het ontbreken van een uniforme asielprocedure en -normen in de 
lidstaten leidt tot uiteenlopende beschermingsniveau's, in sommige gevallen zelfs tot 
inadequate waarborgen voor asielzoekers;

1. is zeer getroffen door de huidige humanitaire crisis;
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2. verklaart zich solidair met het hoge aantal vluchtelingen en migranten dat het 
slachtoffer is van een eindeloos conflict, ernstige schendingen van de mensenrechten, 
duidelijke bestuurlijke tekortkomingen en brute onderdrukking;

3. roept alle lidstaten en alle Europese instellingen en agentschappen op om in reactie op 
de crisis in het Middellandse Zeegebied en aan de EU-grenzen onverwijld in actie te 
komen en zich daarbij te baseren op solidariteit en het eerlijk delen van 
verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in artikel 80 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en op een holistische aanpak waarbij alle dimensies aan 
bod komen, ook veilige en legale migratie, volledige eerbiediging van grondrechten en -
waarden, samenwerking met derde (niet-EU-)landen, en terugkeer in overeenstemming 
met de grondrechten en het beginsel van non-refoulement, door middel van coördinatie 
van het interne en externe EU-beleid, in het bijzonder het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het handels- en ontwikkelingsbeleid;

4. verlangt een spoedige en volledige omzetting en daadwerkelijke uitvoering van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel door alle deelnemende lidstaten, waarbij wordt 
gezorgd voor gemeenschappelijke Europese normen op grond van de bestaande 
wetgeving;

5. betreurt het feit dat de Europese Raad geen uitvoering heeft gegeven aan de door de 
Commissie in haar migratieagenda van 13 mei 2015 voorgestelde initiatieven, te weten 
het instellen van een geloofwaardig, bindend solidariteitsmechanisme dat de hele EU 
bestrijkt en dat een verplichte hervestigingsregeling omvat, alsmede noodherplaatsingen 
tussen de lidstaten; acht het in dit verband op de lange termijn van essentieel belang om 
de beoordeling en vervolgens de grondige herziening van de Dublinverordening voort te 
zetten door middel van bindende, permanente en verplichte herplaatsing binnen de hele 
EU, tezamen met een eerlijke regeling voor herverdeling; verzoekt de lidstaten in de 
tussentijd de criteria van de Dublin III-verordening ten volle te benutten, zoals de 
clausules inzake alleenstaande kinderen en gezinshereniging, alsook de discretionaire 
clausules, waarmee naleving van de gemeenschappelijke Europese normen op grond 
van de huidige wetgeving wordt gewaarborgd;

6. benadrukt dat in 2014 bijna de helft van de in Europa gearriveerde asielzoekers asiel of 
subsidiaire bescherming heeft gekregen of mocht blijven om humanitaire redenen; 
benadrukt derhalve dat meer gebruik gemaakt moet worden van veilige en legale 
kanalen en dat meer gewicht moet worden toegekend aan de bepaling inzake 
humanitaire visa in de Visumcode door de lidstaten op te roepen meer gebruik te maken 
van dergelijke humanitaire visa;

7. benadrukt dat de lidstaten naast een sterk hervestigingsprogramma andere legale 
kanalen moeten aanbieden, zoals verbeterde gezinshereniging, particuliere 
sponsorregelingen en flexibele visaregelingen, onder meer voor studie- en 
werkdoeleinden, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat een aantal lidstaten 
over onvoldoende personele middelen beschikt;

8. wijst er nogmaals op dat asiel een fundamenteel mensenrecht is dat wordt gewaarborgd 
door internationale wetten en verplichtingen die bindend zijn voor alle lidstaten; 
benadrukt derhalve dat de lidstaten meer gebruik moeten maken van de procedures die 
zij tot hun beschikking hebben voor de behandeling van urgente 
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beschermingsaanspraken, door meer gebruik te maken van het bestaande rechtskader, 
met inbegrip van het onderzoek van asielaanvragen die zijn ingediend bij hun 
consulaten in derde landen;

9. wijst er nogmaals op dat migratie een mondiaal, complex probleem is dat ook een 
langetermijnaanpak vergt waarbij de onderliggende oorzaken worden aangepakt, zoals 
armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en gewapende conflicten; verzoekt de EU, 
haar lidstaten en de internationale gemeenschap een prominentere rol te spelen bij de 
oplossing van conflicten, en in het bijzonder te zoeken naar duurzame politieke 
oplossingen in conflictlanden zoals de landen in het Midden-Oosten, Syrië en Libië, en 
om de politieke dialoog over alle mensenrechtenaspecten te intensiveren, onder meer 
met regionale organisaties, teneinde inclusieve en democratische instellingen te 
ondersteunen, weerbaarheid van lokale gemeenschappen op te bouwen en de sociale en 
democratische ontwikkeling van de landen van herkomst en hun bevolking te 
bevorderen; verzoekt de Commissie in dit verband een leidende rol op zich te nemen en 
wereldleiders samen te brengen, zodat dit onderwerp, dat voor de gehele internationale 
gemeenschap prioriteit heeft, aan de orde wordt gesteld; ziet uit naar de conferentie van 
Valletta over migratie en beschouwt deze conferentie als een kans om een constructieve 
dialoog tussen de EU, de Afrikaanse Unie en belangrijke landen tot stand te brengen, 
die tezamen beslissende actie kunnen nemen om de migratiesituatie naar behoren aan te 
pakken;

10. roept op tot instelling van humanitaire corridors in de transitlanden voor vluchtelingen 
(in zowel het Middellandse Zeegebied als de westelijke Balkan), met het oog op het 
bieden van humanitaire hulp, het voorzien in de meest basale behoeften van 
vluchtelingen en de eerbiediging van hun mensenrechten; benadrukt dat het humanitaire 
antwoord op de vluchtelingencrisis deel moet uitmaken van een plan voor de langere 
termijn dat humanitaire steun omvat voor de landen die grenzen aan de herkomstlanden 
van de vluchtelingen, hun capaciteit tot vroeg herstel en bescherming opvoert, de rol 
van aan de VN gelieerde lichamen intensiveert en de politieke, sociale, economische en 
mensenrechtengerelateerde situatie in de ontwikkelingslanden van herkomst en doorreis 
verbetert;

11. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat een nieuwe aanpak van migratie centraal 
staat in het nieuwe ontwikkelingskader en bij het vaststellen van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling op de VN-top in New York in september 2015;

12. verzoekt de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheid (vv/hv) een internationale 
conferentie over de vluchtelingencrisis te beleggen, waaraan onder meer de EU, haar 
lidstaten, aan de VN gelieerde lichamen, de VS, betrokken internationale ngo's en 
Arabische landen deelnemen, teneinde een gemeenschappelijke, mondiale strategie voor 
humanitaire hulp vast te stellen;

13. roept de lidstaten op de Internationale Conventie inzake de bescherming van de rechten 
van arbeidsmigranten en hun gezinsleden te ratificeren;

14. neemt kennis van de lancering van de EUNAVFOR Med-operatie tegen 
mensensmokkelaars en -handelaars in het Middellandse Zeegebied in het kader van 
ruimere inspanningen ter bestrijding van de crisis en het redden van levens op zee, en 
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van het voorstel dat de vv/hv heeft gedaan op de informele vergadering van ministers 
van Defensie van 3 september 2015 met het oog op opvoering van de capaciteit van de 
operatie, zodat deze ook op volle zee kan plaatsvinden, waarbij de gebruikte boten in 
beslag genomen en vernietigd kunnen worden, en geholpen kan worden bij de arrestatie 
van smokkelaars;

15. verzoekt de Commissie in de begroting voor 2016 en de bepalingen van het meerjarig 
financieel kader ruimte en bereidheid te creëren, zodat de lidstaten waar de meeste 
vluchtelingen aankomen snellere en omvangrijkere hulp kunnen krijgen, en de lidstaten 
tevens ondersteuning krijgen voor de ontvangst en integratie van vluchtelingen;

16. verzoekt de lidstaten en de Commissie meer fondsen in te stellen en meer middelen 
opzij te zetten om te kunnen reageren op de humanitaire crises die zich binnen en buiten 
de EU voltrekken;

17. vraagt de Commissie en de lidstaten dringend maatregelen te nemen ter bestrijding van 
gewelddadige acties en haatdragende uitspraken die gericht zijn tegen migranten; 
verzoekt tevens de regeringsleiders van de EU en de lidstaten zich duidelijk uit te 
spreken voor Europese solidariteit, eerbiediging van de menselijke waardigheid en de 
rechten van asielzoekers;

18. ziet in dat de in de migratieagenda aangekondigde 'hotspot'-benadering van waarde is 
voor het versterken van de operationele steun bij de aankomst van vluchtelingen, 
alsmede bij de registratie en de eerste verwerking van gegevens van aangekomen 
vluchtelingen, mits deze benadering tevens een antwoord geeft op de vraag hoe 
asielzoekers over de lidstaten verdeeld moeten worden, op een heldere manier 
effectieve, gendersensitieve mechanismen instelt voor het identificeren van mensen met 
specifieke behoeften, en hen doorverwijst naar de desbetreffende diensten;

19. verzoekt de Raad en de lidstaten nu te handelen, en herinnert eraan dat deze resolutie 
ertoe strekt de reeds door de Commissie aangekondigde initiatieven uit te voeren zodat 
er meer solidariteit tussen de lidstaten tot stand komt en zij verantwoordelijkheden gaan 
delen, met inbegrip van het nieuwe voorstel voor een permanente herplaatsingsregeling 
op grond van artikel 78, lid 2, VWEU, waarbij een verdere toename van het aantal 
herplaatsingen een eerste stap in de goede richting is en waarbij in aanmerking wordt 
genomen dat de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
momenteel een verslag opstelt met de beleidsrichtsnoeren van het Parlement voor 
migratie voor de middellange en lange termijn; benadrukt dat dringend prioriteit 
gegeven moet worden aan de vluchtelingensituatie die, wanneer er geen leiding 
genomen wordt, zal uitmonden in voortdurende, steeds onregelmatiger wordende en 
levensgevaarlijke tochten naar de EU;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


