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Betreft: Uitvoering van de besluiten van de Raad over de herplaatsing van 160 000 asielzoekers 
uit Italië en Griekenland 

Op de buitengewone vergaderingen van de JBZ-Raad op 14 en 21 september 2015 zijn twee 
besluiten genomen over de herplaatsing van in totaal 160 000 asielzoekers van Griekenland en Italië 
naar andere lidstaten. In haar mededeling van 14 oktober 2015 getiteld "Aanpak van de 
vluchtelingencrisis: voortgang van de uitvoering van de prioritaire maatregelen van de Europese 
Migrantenagenda" stelt de Commissie: "Voor beide besluiten is onmiddellijke follow-up vereist van de 
instellingen van de EU, de onder druk staande lidstaten en de lidstaten die zich hebben verbonden tot 
het opvangen van herplaatste personen". 

In hetzelfde document wordt er echter op gewezen dat op 14 oktober 2015 21 lidstaten een nationaal 
contactpunt hadden opgezet en dat "tot dusver (...) nog maar zes lidstaten [hebben] gemeld dat zij 
opvangcapaciteit voor te herplaatsen personen hebben geregeld". Ook zijn tot nu toe slechts 86 
asielzoekers in het kader van de nieuwe regeling vanuit Italië herplaatst. Op 3 november meldde de 
Commissie in een perscommuniqué dat de eerste vlucht met 30 te herplaatsen asielzoekers op het 
punt stond vanuit Griekenland naar Luxemburg te vertrekken. 

Wat voor stappen wil de Raad, gezien de urgentie van de huidige humanitaire problemen, 
ondernemen om te bereiken dat zijn vertegenwoordigers zich er snel toe verplichten om zo spoedig 
mogelijk asielzoekers over te nemen? 


