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B9-0131/2019

Resolutie van het Europees Parlement over opsporing en redding in het Middellandse 
Zeegebied
(2019/2755(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Genève van de Verenigde Naties van 1951, het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee van 1982 (Unclos), het Internationaal Verdrag voor de 
beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS) en het Internationaal Verdrag 
inzake opsporing en redding op zee van 1979 (het “SAR-Verdrag”),

– gezien het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie van 2018,

– gezien Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van 
hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf1 (de 
“richtlijn hulpverlening”),

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven2 (de 
“terugkeerrichtlijn”),

– gezien de hoorzitting van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken van 3 oktober 2019 over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied,

– gezien de vragen aan de Raad (O-000024/19 – B9-0052/2019) en aan de Commissie (O-
000025/19 – B9-0053/2019) over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied,

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Europa al vijf jaar kampt met een ongekende migratiecrisis;

B. overwegende dat migranten uit Afrika en andere werelddelen Europa inmiddels bij 
voorkeur via de Middellandse Zee binnenreizen;

C. overwegende dat het helpen van migranten om de Middellandse Zee over te steken kan 
resulteren in mensensmokkel, wat een ernstig misdrijf is;

D. overwegende dat bepaalde ngo’s, zonder dit met de op grond van het SAR-Verdrag 
ingestelde coördinatiecentra te overleggen, vaartuigen de Middellandse Zee opsturen 
om daar opsporings- en reddingsmissies uit te voeren;

E. overwegende dat niet-zeewaardige vaartuigen levensgevaarlijk kunnen zijn en niet 
alleen mensenlevens kosten, maar ook de vaart van handelsschepen in de Middellandse 

1 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17.
2 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98.
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Zee verstoren;

F. overwegende dat aan de kust gelegen lidstaten en lidstaten met buitengrenzen als gevolg 
van het opendeurbeleid van Angela Merkel aan hun lot zijn overgelaten;

1. stelt vast dat het de lidstaten moet worden toegestaan om, indien nodig, opnieuw 
binnengrenzen in te voeren en zo de interne veiligheid van de Europese Unie en de 
lidstaten te waarborgen;

2. onderstreept dat de kapiteins en bemanningsleden van de ngo-vaartuigen 
migrantensmokkel niet in de hand moeten werken onder het mom van opsporing en 
redding, aangezien mensensmokkel een strafbaar feit is; beklemtoont voorts dat zij de 
instructies van de coördinatiecentra voor opsporing en redding moeten volgen en het 
nationaal recht van de lidstaten in acht moeten nemen;

3. verzoekt de Commissie toezicht te houden op en onderzoek te doen naar de opsporings- 
en reddingsactiviteiten van ngo’s in het Middellandse Zeegebied, en met name van 
ngo’s die door de EU worden gefinancierd; verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen 
om ervoor te waken dat ngo’s een taxidienst worden voor illegale migranten, aangezien 
ngo’s met hun activiteiten meer migranten aantrekken en zo meer levens op het spel 
zetten;

4. bevestigt dat Frontex alleen opsporings- en reddingsmissies kan uitvoeren op verzoek 
van de lidstaten, aangezien dergelijke missies onder de bevoegdheden van de lidstaten 
vallen; merkt op dat Frontex geen migranten mag terugbrengen naar Libië, maar dat de 
ngo’s die actief zijn in het Middellandse Zeegebied dit wel mogen doen;

5. neemt kennis van de politieke mislukking van de tijdelijke Malta-deal voor het aan land 
brengen en herplaatsen van migranten die in het centrale Middellandse Zeegebied zijn 
gered; wijst nogmaals op de behoefte aan een langetermijnaanpak in nauwe 
samenwerking met derde landen, en met name met de landen van herkomst van 
migranten, ter vervanging van het huidige kader en ondoeltreffende ad-hocoplossingen;

6. beaamt dat illegale migranten aan wie geen asiel is verleend zodra dit redelijkerwijs 
mogelijk is moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst; vraagt de 
lidstaten en de EU met klem programma’s vast te stellen om te zorgen voor fatsoenlijke 
omstandigheden in opvangcentra in derde landen;

7. roept de lidstaten op de rechten van migranten af te wegen tegen de rechten van EU-
burgers en de Europese levenswijze te beschermen wanneer zij overwegen migranten 
uit derde landen verblijfsrecht of asiel te verlenen; roept de lidstaten op de beperkte 
bescherming uit hoofde van het internationaal recht van personen die worden vervolgd 
te bekrachtigen en duidelijk te maken dat economische migranten niet voor deze 
bescherming in aanmerking komen;

8. merkt op dat Europa niet moet worden gezien als een vangnet voor economische 
opportunisten uit Afrika of gelukszoekers uit andere werelddelen;

9. is gekant tegen de totstandbrenging van nog meer legale wegen voor migranten en 
verwerpt in de krachtigste bewoordingen de bepalingen van het mondiaal pact inzake 
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veilige, ordelijke en reguliere migratie van 2018;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, Frontex, het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken en Europol.


