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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. overwegende dat er sprake is van een humanitaire crisis die meer dan 65,3 miljoen 

"ontwortelde" personen1 treft, waarvan 21,3 miljoen vluchtelingen en 40,8 miljoen intern 

ontheemden (drie maal zoveel ontheemden als in 2014); overwegende dat deze personen 

vluchten voor conflicten en vervolging; overwegende dat 80 % van de 

migratiebewegingen plaatsvindt tussen landen met gemeenschappelijke grenzen zonder 

grote inkomensverschillen, en dat die landen slechts zelden over instrumenten beschikken 

voor de bescherming van migranten, zelfs niet op het gebied van asiel; 

2. overwegende dat het hier vaak zowel gaat om personen die internationale bescherming 

behoeven als om migranten, en dat dit de situatie in het algemeen nog complexer maakt; 

overwegende dat het van het grootste belang is om de status en de rechten van 

vluchtelingen en asielzoekers die internationale bescherming behoeven te waarborgen, 

maar dat ook de rechten van migranten moeten worden beschermd en dat ze niet worden 

gestigmatiseerd; overwegende dat een ieder het recht heeft welk land ook, met inbegrip 

van het zijne, te verlaten; 

3. overwegende dat er steeds meer alleenstaande minderjarigen de Middellandse Zee 

oversteken en dat het aantal doden op de Middellandse Zee ondanks het toenemende 

aantal reddingen blijft stijgen (4 233 begin november tegen 3 770 in het hele jaar 2015); 

4. overwegende dat de EU dankzij de ontwikkeling van een op mensenrechten gebaseerd 

migratiekader, waarbinnen reguliere migratiekanalen, inclusief hervestigingskansen voor 

vluchtelingen, kunnen worden gecreëerd en uitgebreid, zal kunnen profiteren van de 

economische en sociale voordelen van de mobiliteit zodat er werkelijk een alomvattende 

aanpak tot stand komt en de geloofwaardigheid van de EU in het debat over migratie en 

mensenrechten gewaarborgd wordt; 

5. overwegende dat in 2050 een miljard mensen door de klimaatverandering ontheemd 

zouden kunnen zijn en meer dan 40 % van de wereldbevolking in gebieden met ernstige 

droogte zou kunnen wonen; overwegende dat de klimaatverandering nu al een belangrijke 

oorzaak voor migratie is; overwegende dat de economische verliezen ten gevolge van 

natuurrampen, die momenteel jaarlijks 300 miljard USD bedragen, waarschijnlijk 

spectaculair zullen toenemen; 

6. overwegende dat de Europese Rekenkamer ernstige twijfels heeft geuit over de 

doeltreffendheid van de EU-uitgaven voor externe migratie, ook ten aanzien van de 

eerbiediging van de mensenrechten van migranten in het kader van projecten; 

overwegende dat de Rekenkamer ook heeft vastgesteld dat veiligheid en 

grensbescherming de overheersende onderdelen vormen in de Europese uitgaven voor 

migratie; 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
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7. overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen vaststelt dat er 

minstens 10 miljoen staatlozen zijn; 

8. onderstreept dat migratie een mondiaal verschijnsel is dat om een totaalaanpak vraagt; is 

van mening dat daarvoor een gestructureerde, continue dialoog met de landen van 

herkomst, van doorreis en van bestemming van de vluchtelingen en de migranten nodig is; 

benadrukt dat de Unie en haar lidstaten, teneinde hun geloofwaardigheid te vergroten en 

niet met twee maten te meten, het goede voorbeeld moeten geven als het gaat om het 

bevorderen en beschermen van de mensenrechten van migranten in hun interne en externe 

beleid, en in de samenwerking met derde landen het internationaal recht en de 

mensenrechten, het beginsel van non-refoulement en het recht op asiel volledig moeten 

eerbiedigen; verzoekt de Europese Unie en haar lidstaten niet alleen onderling blijk te 

geven van solidariteit, maar ook jegens de derde landen die als oorsprongs- of 

doorreisland veel vluchtelingen en migranten opnemen, en de leefomstandigheden te 

verbeteren in de vluchtelingenkampen die zich dicht bij de landen bevinden waar de 

asielzoekers vandaan komen; 

9. betuigt zijn solidariteit met de mensen die gedwongen zijn hun land te ontvluchten als 

gevolg van allerlei factoren, zoals conflicten, vervolging, uitbuiting, geweld op grond van 

geslacht, schending van mensenrechten, extreme armoede en milieufactoren, hetzij van 

natuurlijke oorsprong hetzij door de mens veroorzaakt; 

10. is bezorgd over het stijgend aantal verklaringen en getuigenissen die wijzen op de 

toename van geweld tegen migranten, en met name tegen kwetsbare personen (vrouwen, 

minderjarigen, gehandicapten, LGBTI's); herinnert eraan dat met het oog op de 

succesvolle uitvoering van een op mensenrechten gebaseerd migratiebeleid moet worden 

ingegaan tegen negatieve percepties van migratie en denkbeelden over migratie waarop 

een contraproductief en inefficiënt veiligheidsbeleid berust en die tot de criminalisering en 

stigmatisering van migranten leiden en de opkomst van vreemdelingenhaat in de Europese 

Unie hebben aangewakkerd; 

11. benadrukt dat ontheemden die in een kwetsbare positie verkeren, zoals vrouwen, kinderen 

en LGBTI-mensen, een verhoogd risico op discriminatie, uitbuiting en misbruik op de 

migratieroutes lopen, wat betekent dat aan deze mensen bijzondere steun en bescherming 

moeten worden geboden; verzoekt de Europese Unie om in het kader van haar 

samenwerking met derde landen opleidingsprogramma's te ontwikkelen die aan de 

specifieke behoeften van kwetsbare vluchtelingen en migranten tegemoetkomen; 

12. vestigt de aandacht op het feit dat de Unie in het kader van haar buitenlands beleid 

voortdurend rekening moet houden met staatloosheid, met name omdat staatloosheid een 

van de hoofdoorzaken is van gedwongen verplaatsingen, overeenkomstig de toezeggingen 

die de Commissie en EDEO hebben gedaan in het strategisch kader en actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en democratie; laakt het feit dat het verlaten van en 

terugkeren naar het grondgebied van sommige staten wordt belemmerd of verboden en 

stelt de gevolgen van staatloosheid voor de toegang tot rechten aan de kaak; verzoekt de 

nationale regeringen en parlementen om afschaffing van de strafrechtelijke bepalingen die 

migratie criminaliseren; 

13. beseft dat kinderen een aanzienlijk deel van de migranten en vluchtelingen uitmaken; 

herinnert eraan dat kindmigranten bijzonder kwetsbaar zijn, vooral als zij niet worden 
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begeleid, en dat zij recht hebben op internationale bescherming op basis van het beginsel 

dat het belang van het kind voorop staat; benadrukt dat detentie van kinderen op grond 

van alleen hun migratiestatus of die van hun ouders een schending van de rechten van 

kinderen vormt en nooit in hun belang is; verlangt een heldere en omvattende Europese 

strategie met specifieke procedures om alle kinderen, zowel niet-begeleide als kinderen 

die door hun ouders of anderen worden begeleid, ongeacht hun migrantenstatus, 

overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van bescherming te 

verzekeren; 

14. onderstreept dat vrouwen en LGBTI-mensen te maken kunnen krijgen met specifieke 

vormen van gendergerelateerde vervolging en discriminatie die een geldige reden zijn om 

asiel te zoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fysiek geweld, verkrachting en 

seksueel geweld, genitale verminking bij vrouwen, gedwongen huwelijken, huiselijk 

geweld en zogeheten eremisdaden; voegt hieraan toe dat dat vrouwen en LGBTI-mensen 

op de migratieroutes risico lopen op gendergerelateerd geweld, waaronder seksueel 

geweld, en wijst erop dat niet-begeleide vrouwen en meisjes, zwangere vrouwen, mensen 

met een handicap en ouderen nog sterker blootstaan aan dergelijk geweld; verzoekt de 

Europese Unie aandacht te besteden aan genderaspecten in het kader van haar 

samenwerking met derde landen; vraagt om onmiddellijke beëindiging van de detentie van 

zwangere vrouwen en personen die een verkrachting, seksueel geweld en 

gendergerelateerd geweld in het algemeen hebben overleefd; 

15. herinnert eraan dat de externe samenwerkingsprogramma's van de EU met bepaalde derde 

landen kunnen leiden tot verslechtering van de situatie van personen die internationale 

bescherming behoeven en tot aantasting van het recht om welk land dan ook, dus ook het 

eigen land, te verlaten, en neemt kennis van het feit dat de samenwerking van de Europese 

Unie met die landen, zoals de Commissie in haar mededeling van 7 juni 2016 meldt, is 

versterkt en herzien, en van de noodzaak om elke nieuwe overeenkomst aan te passen aan 

de situatie van elk betrokken derde land; benadrukt dat in de overeenkomsten, wanneer 

dat gezien de situatie van het betrokken land aan de orde is, zo spoedig mogelijk de 

kwestie van de hervestiging aan de orde moet komen en van andere legale wegen om 

binnen de Unie internationale bescherming te krijgen; neemt nota van de wil om in die 

overeenkomsten talrijke aspecten van het Europees beleid op te nemen; wenst derhalve 

dat de bevoegde commissies van het Parlement naar behoren geïnformeerd worden over 

de genomen stappen met het oog op de sluiting van nieuwe overeenkomsten, zodat het 

Parlement zich kan uitspraken over de beoogde instrumenten om in te spelen op de 

bijzondere omstandigheden van elk betrokken derde land; spreekt zijn bezorgdheid uit 

over de totstandbrenging van informele akkoorden met derde landen over samenwerking 

bij de gedwongen terugkeer of overname in oorsprongs- of herkomstlanden van 

onderdanen van derde landen die de voorwaarden voor toelating tot of aanwezigheid of 

verblijf op het grondgebied van een van de lidstaten niet of niet meer vervullen, zonder 

dat het Europees Parlement een behoorlijke toetsing en controle kan uitoefenen, zoals het 

geval is bij de afspraak tussen de EU en Turkije van 18 maart 2016 en het akkoord tussen 

de EU en Afghanistan van 4 oktober 2016 over de "gezamenlijke koersbepaling van de 

EU en Afghanistan inzake migratie"; herinnert eraan dat volgens artikel 218 VWEU de 

goedkeuring van het Europees Parlement moet worden verkregen alvorens associatie- of 

soortgelijke overeenkomsten worden gesloten, en dat het Europees Parlement in iedere 

fase van de procedure onverwijld en ten volle moet worden geïnformeerd; 
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16. onderstreept dat de derde landen, en in de eerste plaats de ontwikkelingslanden, het hoofd 

moeten bieden aan uitdagingen die de rechten en de bescherming van een steeds groter 

wordend aantal personen in het gedrang brengen; 

17. neemt nota van de verklaring van New York van 19 september jl. en is verheugd over het 

voornemen om voor 2018 twee "global compacts" over vluchtelingen en migranten te 

sluiten; verzoekt de Unie de inspanningen van haar lidstaten bij de uitwerking van die 

twee overeenkomsten te coördineren; is in dit verband van mening dat de Unie voorrang 

moet geven aan de opvoering van de mondiale hervestigingsinspanningen, opdat de 

internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de mondiale 

behoeften op het gebied van hervestiging; dringt er daarom op aan dat er vaart gezet wordt 

achter het dossier betreffende het EU-hervestigingskader, opdat de Unie zoveel mogelijk 

invloed kan uitoefenen op dat gebied; 

18. onderkent dat veilige en legale wegen voor de migranten en de vluchtelingen de beste 

manier zijn om mensensmokkel maar ook mensenhandel tegen te gaan, net zoals de 

rechtsstaat, de eerbiediging van de democratie en een doeltreffende asielregeling; wijst 

erop dat migranten die smokkelen en migranten die zich met mensenhandel bezighouden, 

twee verschillende fenomenen zijn, maar dat er ook een vermenging van de twee kan 

optreden, wat het risico inhoudt dat criminele groeperingen van vluchtelingen en 

migranten, en met name niet-begeleide minderjarigen en alleen reizende vrouwen, 

slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting maken; wijst er nogmaals op dat maatregelen 

ter bestrijding van mensenhandel geen afbreuk mogen doen aan de rechten van 

slachtoffers van mensenhandel, migranten, vluchtelingen en personen die internationale 

bescherming behoeven; wenst dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de 

detentie van slachtoffers van mensenhandel en kinderen; 

19. neemt nota van het voorstel van de Commissie voor een hervestigingskader van de Unie, 

maar dringt erop aan dat er op het niveau van de Unie wordt verder gewerkt aan de 

totstandbrenging en uitbreiding van legale wegen als aanvulling op de hervestiging; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten vaart te zetten achter concrete maatregelen, met 

name door middel van hervestigingsprogramma's, visa op humanitaire gronden of de 

blauwe kaart, waardoor veilige en legale wegen daadwerkelijk ter beschikking komen 

voor de migranten en de vluchtelingen en zodoende aan migrantensmokkel en 

mensenhandel een einde wordt gemaakt en verlies van mensenlevens op de route naar 

Europa wordt voorkomen; is er met name van overtuigd dat legale kanalen moeten 

worden ontwikkeld voor arbeidsmigranten omdat zij een fundamentele kans voor de 

toekomst van de EU betekenen, gezien de enorme demografische en economische 

uitdagingen waar de EU voor staat; is tevens van mening dat het visumbeleid van de EU 

moet worden gebruikt als instrument om de mobiliteitsmogelijkheden en de interculturele 

en wetenschappelijke uitwisselingen te verbeteren, maar ook om onderdanen van derde 

landen meer opleidings- en studiekansen te bieden; 

20. wenst dat er internationale bescherming wordt verleend aan personen die op de vlucht zijn 

voor conflicten en vervolging, met name door middel van hervestigingsprogramma's op 

EU- en mondiaal niveau, uitbreiding van het beleid op het gebied van gezinshereniging, 

en humanitaire visa die de consulaten en ambassades van de lidstaten volgens 

geharmoniseerde procedures moeten afgeven; verlangt dat personen die recht hebben op 

internationale bescherming zowel in de EU als ook in de nabijheid van hun 
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herkomstgebied van beschermingsprogramma's gebruik kunnen maken waardoor zij onder 

menswaardige omstandigheden kunnen overleven en die op de behoeften van bijzonder 

kwetsbare personen zijn ingesteld en verzoekt de Europese Unie beschermings- en 

opvangmechanismen voor kwetsbare personen te financieren, met name om ervoor te 

zorgen dat zij tijdens hun migratiereis beschermd worden, en meer bepaald door 

specifieke ruimten voor vrouwen en kinderen ter beschikking te stellen; 

21. verzoekt de Commissie om, in samenwerking met de lidstaten, in de landen van herkomst 

en van doorreis bewustmakingscampagnes te bevorderen over de risico's voor 

minderjarige migranten en het gevaar van uitbuiting door de georganiseerde criminaliteit; 

22. benadrukt dat met het EU-beleid en de middelen voor ontwikkelingshulp in de 

herkomstlanden van de migranten de voorwaarden voor economische groei, 

armoedebestrijding en nieuwe werkgelegenheid moeten worden gecreëerd; is derhalve 

bezorgd over de toenemende tendens om al het beleid van de Europese Unie te koppelen 

aan de samenwerking bij de controle van de grenzen, met name door middel van 

overnameovereenkomsten; betreurt het overhevelen van middelen uit de 

ontwikkelingsinstrumenten naar de zogeheten maatregelen voor migratiebeheer; dringt 

erop aan dat de Commissie en de lidstaten nagaan wat het cumulatieve effect van het 

terugsturen van aanzienlijke aantallen mensen, ook vanuit andere landen, is op de 

stabiliteit van het land waarnaar deze mensen worden teruggestuurd en maakt zich zorgen 

over het eerste voortgangsverslag van de Commissie over het partnerschapskader met 

derde landen, waarin met name de aandacht wordt gevestigd op het gebrek aan 

samenwerking op het gebied van terugkeer naar Ethiopië, een land waar onlangs de 

uitzonderingstoestand is afgekondigd;  

23. benadrukt dat de EU zich in het kader van haar opleidingsactiviteiten en de uitwisseling 

van goede praktijken met derde landen moet richten op het relevante Unie- en 

internationaal recht en de desbetreffende praktijk, waaronder de grondrechten, de toegang 

tot internationale bescherming, opsporing en redding alsmede een betere identificatie van 

en steunverlening aan personen in een kwetsbare situatie; is van mening dat dit met name 

geldt voor opleidingen in verband met grensbeheer, die in geen geval mogen worden 

gebruikt als middel om te voorkomen dat mensen hun land verlaten, zoals geregeld in het 

internationaal recht; 

24. verzoekt dat in elk akkoord met derde landen de rechten van migranten, ongeacht hun 

status, in overeenstemming met het internationale recht worden gewaarborgd en de 

vaststelling van adequate wetgeving, in het bijzonder op het gebied van asiel, wordt 

bevorderd, hetgeen met name betekent dat het louter irregulier inreizen in een land niet 

kan worden opgevat als reden voor opsluiting;  

25. onderstreept dat de concepten "veilige derde landen" en "veilige landen van herkomst" de 

individuele beoordeling van een asielverzoek niet in de weg mogen staan en dat migranten 

die internationale bescherming behoeven in alle gevallen hun asielaanvraag moeten 

kunnen indienen, die met inachtneming van het internationaal recht moet worden 

behandeld; dringt erop aan dat migranten toegang krijgen tot een klachtenmechanisme en 

dat zij passende waarborgen inzake non-refoulement genieten; wenst dat er 

gespecialiseerde, gedetailleerde en regelmatig bijgewerkte informatie wordt verzameld 

over de rechten die mensen, en met name vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en 
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LGBTI-mensen, hebben in de landen van herkomst van de asielzoekers, ook de landen die 

als veilig worden aangemerkt; verlangt daarom een verhoging van de kredieten voor de 

afhandeling van asielaanvragen, met name in Griekenland en Italië; 

26. herinnert aan het standpunt dat het Parlement heeft verwoord in zijn resolutie van 12 april 

2016, namelijk dat overnameovereenkomsten van de Unie te verkiezen zijn boven 

bilaterale akkoorden van de lidstaten met derde landen; herinnert eraan dat er recentelijk 

een nieuw Europees terugkeerdocument is ingevoerd en benadrukt dat in elke nieuwe 

overnameovereenkomst stelselmatig moet worden aangedrongen op erkenning daarvan; 

27. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met ngo's en deskundigen die in de landen 

van herkomst van de asielzoekers werkzaam zijn, om in kaart te brengen hoe individuele 

personen en maatschappelijke groepen die in de meest kwetsbare situatie verkeren, 

optimaal kunnen worden bijgestaan; 

28. verzoekt de Commissie om ngo's en deskundigen in de landen van herkomst van de 

asielzoekers in te schakelen bij het vinden van de mechanismen en instrumenten voor 

conflictpreventie die het best functioneren; 

29. roept op tot de hoogste waakzaamheid ten aanzien van de behandeling van migranten die 

naar hun land van herkomst of naar een derde land zijn teruggestuurd; is van mening dat 

bij elke dialoog over terugkeer of overname, met name in het kader van 

overnameovereenkomsten, systematisch de kwestie van de veilige terugkeer en 

herintegratie van de migranten aan de orde moet worden gesteld; onderstreept dat hun 

volledige veiligheid moet worden geboden en dat zij moeten worden beschermd tegen 

vernederende en onmenselijke behandeling, ook in detentiecentra, en dat de Unie steun 

moet verlenen aan programma's voor de herintegratie; wijst erop dat niemand gedwongen 

mag worden teruggestuurd of om terug te keren naar landen waar zijn leven of vrijheid 

gevaar loopt om redenen van afkomst, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of 

het behoren tot een bepaalde sociale groep, of waar een kans bestaat op foltering, 

vernederende behandeling en meer in het algemeen schending van mensenrechten; 

herinnert eraan dat collectieve uitzettingen en refoulement volgens het internationaal recht 

verboden zijn; 

30. houdt de verantwoordelijken voor het buitenlandse en het ontwikkelingsbeleid voor dat bij 

terugkeeroperaties de onschendbaarheid en correcte behandeling van de teruggevoerde 

personen moet worden gewaarborgd; spoort de Commissie en de lidstaten aan om 

begeleidingsprogramma's te ontwikkelen waarmee zich in de herkomstlanden concrete 

hulpprogramma's laten realiseren die zowel beroepsonderwijsprogramma's behelzen als 

programma's voor economische structuren zoals start-ups en kleine ondernemingen, en 

professionele en academische uitwisselingsprogramma's met EU-lidstaten; 

31. herinnert aan het belang van de samenwerking met derde landen bij de strijd tegen 

mensensmokkelaars en mensensmokkel, zodat de netwerken zo dicht mogelijk bij de bron 

kunnen worden aangepakt; benadrukt in dit verband dat de justitiële en politiële 

samenwerking met die landen moet worden versterkt om de netwerken op te sporen en te 

ontmantelen; herinnert er tevens aan dat de capaciteiten in die landen moeten worden 

versterkt, zodat zij de verantwoordelijken doeltreffend kunnen vervolgen en bestraffen; 

wenst derhalve dat de samenwerking tussen de Unie, de lidstaten, Europol, Eurojust en de 

betrokken derde landen wordt gestimuleerd; 
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32. herinnert eraan dat de netwerken van mensenhandelaars en -smokkelaars bij hun criminele 

activiteiten volop gebruik maken van het internet en dat het dus voor de Unie essentieel is 

haar optreden, met name binnen Europol en de eenheid voor de melding van 

internetuitingen (EU IRU), en haar samenwerking met de derde landen op dat gebied uit te 

breiden; 

33. wijst erop dat de mensensmokkelaars gebruik kunnen maken van legale migratiewegen 

om hun slachtoffers op Europees grondgebied te krijgen; is van mening dat een van de 

criteria waaraan derde landen moeten voldoen voordat er 

visumliberaliseringsovereenkomsten met de Unie kunnen worden gesloten specifiek moet 

zijn dat zij meewerken aan de bestrijding van mensenhandel; verzoekt de Commissie om 

bij elke bespreking in het kader van onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten 

bijzondere aandacht te besteden aan deze problematiek, alsook aan die van de bestrijding 

van smokkelaars; 

34. benadrukt dat de betrekkingen van de EU met derde landen op het gebied van migratie en 

asiel moeten voldoen aan de vereisten van transparantie, democratisch toezicht en 

verantwoordingsplicht; verzoekt om evaluatie en budgettaire controle van de fondsen die 

in het kader van het externe beleid van de Europese Unie op het gebied van migratie 

gebruikt worden, met name voor de processen van Rabat en Khartoem, de overeenkomst 

tussen de EU en Turkije en het noodtrustfonds voor Afrika voor wat betreft de 

tenuitvoerlegging, de impact, de continuïteit en de samenhang van de diverse 

financieringsinstrumenten die in de Europese Unie voor die landen beschikbaar zijn; acht 

het van essentieel belang dat de betrouwbaarheid en degelijkheid van de betrokken 

partnerlanden worden nagetrokken; spoort de Europese Commissie aan meer eisen te 

stellen aan de transparantie van het beheer van deze fondsen en verlangt dat de akkoorden 

van de EU met derde landen, alsmede de afspraken die gemaakt worden tussen EU-

agentschappen en de bevoegde autoriteiten uit die landen, onderworpen worden aan 

democratische controle; betreurt met name het ontbreken van parlementaire controle op de 

externe activiteiten van het Europees grenswachtagentschap, en verlangt in dit verband dat 

het nieuwe Europees grens- en kustwachtagentschap stelselmatig verslag uitbrengt aan het 

Parlement en het maatschappelijk middenveld over de uitvoering van zijn gezamenlijke 

operaties met derde landen;  

35. benadrukt dat Libanon en Jordanië, die samen onderdak bieden aan rond 1,7 miljoen 

Syrische vluchtelingen, blijk hebben gegeven van veel solidariteit en grote inspanningen 

bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, en verzoekt de Europese Unie haar 

verbondenheid met en haar financiële steun aan de Organisatie van de Verenigde Naties 

voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), die in beide landen actief is, 

te verlengen; 

36. onderstreept hoe belangrijk het is dat het maatschappelijk middenveld geraadpleegd wordt 

in het kader van al het externe beleid van de Unie en dat bij alle beleidsmaatregelen en 

processen in verband met migratie bijzondere aandacht wordt besteed aan volledige 

participatie, transparantie en passende informatieverspreiding; 

37. wijst erop dat de aantastingen van het milieu, of deze nu worden veroorzaakt door 

klimaatverandering, natuurrampen, industrie of een aangetast milieu, in toenemende mate 

een rol spelen bij het wegtrekken van bevolkingsgroepen; is van mening dat het externe 
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optreden van de EU ertoe moet bijdragen dat bevolkingen minder kwetsbaar worden voor 

milieurisico's, door bijstand te verlenen aan mensen die als gevolg van 

milieuveranderingen ontheemd zijn geraakt, en door wereldwijd met derde landen samen 

te werken bij de aanpak van het vraagstuk van de milieumigratie; verzoekt de EU met 

name voldoende middelen ter beschikking te stellen van de landen die onder de 

klimaatverandering te lijden hebben, om hen te helpen bij de aanpassing aan en de 

verlichting van de gevolgen; hamert erop dat dit niet ten koste mag gaan van de 

traditionele ontwikkelingssamenwerking die gericht is op het terugdringen van de 

armoede; vraagt de Unie en de lidstaten hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

uitdaging die de klimaatverandering inhoudt, serieus te nemen en de Overeenkomst van 

Parijs uit te voeren en deel te nemen aan de discussie over de omschrijving van 

"klimaatvluchtelingen" en "ecologisch ontheemden", om uiteindelijk een juridische status 

en internationale bescherming toe te kennen aan personen die om ecologische redenen op 

de vlucht slaan; 

38. wenst dat de Europese Unie steun verleent voor de opleiding van autoriteiten die belast 

zijn met de grenscontroles in derde landen die aan de Europese Unie grenzen, en met 

name in de landen van doorreis van de voornaamste migratiestromen richting Europa; 

39. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden een verantwoord beleid te voeren 

waarmee de fundamentele oorzaken van migratie worden aangepakt; 

40. verzoekt de Europese Unie bij te dragen aan de verbetering van de omstandigheden in de 

vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon, die samen momenteel meer dan 1,8 miljoen 

vluchtelingen herbergen; 
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