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SUGGESTIES 

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

bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de kwesties van migratie en mobiliteit zowel Afrika als de EU aangaan 

en beide voor gemeenschappelijke uitdagingen stellen die betrekking hebben op veiligheid 

en maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde en internationale misdaad; 

overwegende dat deze kwesties samen en op een praktische manier moeten worden 

aangepakt; 

1. benadrukt dat met de EU-Afrika-strategie, eens ze wordt uitgevoerd, moet worden 

ingespeeld op alle aspecten van migratie, internationale bescherming en gedwongen 

ontheemding, met nadruk op de beginselen van solidariteit, partnerschap en gedeelde 

verantwoordelijkheid, alsook op wederzijdse verantwoordingsplicht met betrekking tot de 

mensenrechten; 

2. wijst erop dat het klimaat van onveiligheid in verband met de conflicten die op het 

Afrikaanse continent heersen van negatieve invloed is op goed bestuur en niet 

bevorderlijk is voor groei, werkgelegenheid en ontwikkeling; benadrukt dat democratische 

en transparante staatsstructuren, de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, 

gendergelijkheid en goed bestuur cruciaal zijn voor de ontwikkeling van Afrikaanse 

landen; is van mening dat Afrika een cruciale partner op het internationaal toneel is en dat 

de EU haar samenwerking en politieke dialoog met dit continent moet versterken door 

haar Afrikaanse partners op basis van wederzijds vertrouwen verantwoordelijkheidsgevoel 

te geven; benadrukt dat de EU-financiering en hulp de duurzame ontwikkeling en goed 

bestuur van de Afrikaanse landen moet bevorderen; verzoekt om een sterkere en meer 

politiek partnerschap tussen de EU en Afrika, en een specifiek financieel netwerk om deze 

kwesties aan te pakken; 

3. onderstreept dat de strategie Afrika-EU rekening moet houden met de grote 

verscheidenheid van de Afrikaanse landen en zich dan ook aan de specifieke kenmerken 

van elk partnerland moet kunnen aanpassen; 

4. is zich bewust van de ontwikkelingsverschillen tussen de diverse landen van het 

Afrikaanse continent; moedigt de EU aan zich te verlaten op strategische partners en 

toonaangevende landen die Afrika in politiek, economisch en sociaal opzicht naar een 

klimaat kunnen leiden dat gunstig is voor groei en ontwikkeling, met name door middel 

van bilaterale overeenkomsten en regionale strategieën, om zodoende de dieperliggende 

oorzaken van de migratiestromen tussen Afrika en Europa aan te pakken; 

5. is van oordeel dat, hoewel het partnerschap EU-Afrika een centraal onderdeel van ons 

ontwikkelingsbeleid en optreden in Afrika moet vormen, de Afrikaanse landen en hun 

leiders hoofdverantwoordelijk moeten blijven voor de toekomst van hun continent; is in 

dit verband van mening dat de EU de ontwikkelingen die door de Afrikaanse leiders 

worden ingezet ter bevordering van een stabiele en welvarende omgeving in Afrika en 

samenwerking op basis van onze gemeenschappelijke belangen op het gebied van vrede, 

veiligheid en goed bestuur, moet begeleiden; 
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6. wijst erop dat migratie en mobiliteit binnen Afrika en tussen Afrika en de EU beide 

continenten ten goede komen en dat een holistische aanpak van migratie en mobiliteit van 

het allergrootste belang is om duurzame ontwikkeling te stimuleren en om democratie, de 

rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten te bevorderen; moedigt de Europese 

Commissie aan nieuwe mobiliteits- en migratiepartnerschappen met Afrikaanse 

partnerlanden te ontwikkelen; 

7. is zich ervan bewust dat de bevolking van Afrika in 2050 naar verwachting uit 2,4 miljard 

mensen zal bestaan en hoofdzakelijk jongeren1; is ingenomen met de bereidheid om in het 

kader van het partnerschap EU-Afrika de nadruk op jongeren te leggen; spoort de EU 

ertoe aan om meer initiatieven van jongeren te identificeren en te steunen die democratie, 

de rechtsstaat en mensenrechten bevorderen, en de samenwerking met Afrikaanse landen 

te intensiveren ter bestrijding van de militaire rekrutering van kinderen, genitale 

verminking bij vrouwen, gedwongen huwelijk en andere schendingen van de rechten van 

het kind; wijst erop dat 10 % van de mobiele studenten in de wereld Afrikaanse studenten 

zijn en dat de helft ervan naar Europa komt; onderstreept dat het van belang is de nadruk 

te leggen op de uitwisseling van kennis, teneinde onder alle omstandigheden een 

hersenvlucht uit Afrika te voorkomen; 

8. dringt in het bijzonder aan op de tenuitvoerlegging van de Richtlijn (EU) 2016/801 

betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op 

onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten 

of au pairactiviteiten, ten behoeve van Afrikaanse studenten; 

9. is zich ervan bewust dat gewelddadige conflicten, vervolging, ongelijkheid, schending van 

mensenrechten, terrorisme, repressieve regimes, natuurrampen, klimaatverandering en 

chronische armoede de voorbije jaren hebben geleid tot verplaatsingen van 

bevolkingsgroepen en een toename van de migratie naar Europa; wijst erop dat de 

internationale migratie in Afrika minder dan 35 miljoen mensen betreft en voor meer dan 

85 % binnen het Afrikaanse continent plaatsvindt; benadrukt dat vluchtelingen en 

migranten over dezelfde universele mensenrechten en fundamentele vrijheden beschikken; 

10. herinnert eraan dat de meeste vluchtelingen en migranten in ontwikkelingslanden worden 

opgevangen en dat de verplaatsingen van bevolkingsgroepen in eerste instantie tussen 

deze landen plaatsvinden; benadrukt dat de hulpsystemen van deze landen het hoofd 

moeten bieden aan cruciale uitdagingen die een mogelijk risico vormen voor de 

bescherming van een steeds grotere groep ontheemden; 

11. wijst in het bijzonder op geweld tegen en vervolging van personen op grond van hun ras, 

etniciteit, religie of overtuiging, seksuele geaardheid, genderidentiteit en 

geslachtskenmerken, waarbij internationale verplichtingen inzake mensenrechten en 

fundamentele vrijheden worden geschonden, ontwikkeling wordt gehinderd en grote 

vluchtelingen- en migrantenstromen worden teweeggebracht; 

12. is van mening dat terrorisme een wereldwijde bedreiging vormt van de regionale vrede en 

stabiliteit, duurzame ontwikkeling en interne veiligheid, en op een gecoördineerde wijze 

moet worden aangepakt door nationale regeringen, regionale en internationale organisaties 

en EU-agentschappen; wijst erop dat georganiseerde misdaad, het witwassen van geld, 

                                                 
1 VN, World population prospects, 2015. 
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drugshandel en handel in wilde dieren, alsook piraterij een onmiskenbaar effect hebben op 

Afrikaanse landen; roept op tot betere samenwerking binnen de strategie EU-Afrika, met 

het oog op het voorkomen van straffeloosheid, de bevordering van de rechtsstaat en de 

uitbreiding van de politiële en justitiële capaciteiten, om de uitwisseling van informatie en 

optimale praktijken te vergemakkelijken, terrorisme en georganiseerde misdaad te 

vervolgen en de financiering daarvan te voorkomen, tegen te gaan en te bestrijden; is van 

mening dat de strategie voor terrorismebestrijding ook maatregelen moet omvatten voor 

de preventie van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme in Afrika en Europa, 

met name onder jongeren; 

13. vestigt de aandacht op het feit dat de dialoog over migratie en mobiliteit tussen de EU en 

Afrika de mobiliteit en het vrij verkeer van mensen, en niet uitsluitend van 

hooggeschoolden, in Afrika en tussen Afrika en de EU moet bevorderen, op basis van een 

goed beheerde, op rechten gebaseerde benadering, die ook de veilige en wettelijke 

migratiekanalen versterkt; verzoekt de EU en haar lidstaten gezinshereniging te 

vergemakkelijken; 

14. herhaalt zijn oproep tot de versterking van de wettelijke kanalen voor personen die 

internationale bescherming nodig hebben; dringt er bij de lidstaten op aan hun 

hervestigingsplaatsen aan een groot aantal vluchtelingen aan te bieden, gezien het totale 

aantal vluchtelingen dat in Afrikaanse landen wordt opgevangen; roept in dit verband op 

tot de oprichting van een EU-hervestigingskader dat eenvoudig uitvoerbaar is voor de 

lidstaten en dat de EU en haar lidstaten aanmoedigt op mondiaal niveau een cruciale 

voorbeeldrol op het gebied van hervestiging te spelen; herinnert de lidstaten eraan alle 

noodzakelijke faciliteiten ter beschikking te stellen en een plan op te stellen voor het 

openen van nieuwe en veilige routes voor asielzoekers, met name kwetsbare personen, in 

EU-ambassades en consulaten in landen van herkomst en transitlanden; 

15. roept de Europese Unie en haar lidstaten voorts op samen te werken met en hulp te bieden 

aan Afrikaanse landen die geconfronteerd worden met vluchtelingenstromen of langdurige 

crisissituaties, teneinde hun asielcapaciteiten en hun beschermingssystemen te versterken; 

wijst erop dat alle samenwerking op het gebied van migratie en asiel gericht moet zijn op 

de bevordering van de eerbiediging van de beginselen met betrekking tot de grondrechten 

die bepalend zijn voor het EU-migratie- en asielbeleid; 

16. wijst erop dat het van belang is zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan mensen met 

migratieplannen over de gevaren die verbonden zijn aan de irreguliere migratieroutes, 

maar ook over de perspectieven binnen de Europese Unie, met name op het gebied van 

werk en opleiding; 

17. wijst erop dat er als vervolg op de verklaring van New York voor vluchtelingen en 

migranten die op 19 september 2016 door de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties is aangenomen, tegen 2018 twee Global Compacts over respectievelijk migratie en 

vluchtelingen worden opgesteld door de VN en dat de dialoog tussen Afrika en de EU 

tijdens de werkzaamheden in een vroeg stadium moet worden versterkt, zodat waar 

mogelijk gemeenschappelijke prioriteiten kunnen worden vastgesteld; 

18. benadrukt dat terugkeer slechts kan plaatsvinden na de beoordeling van elk individueel 

geval, met volledige inachtneming van de rechten van de betrokkenen, en dat elke poging 

tot uitzetting van migranten in strijd is met het EU-recht en het internationaal recht; is van 
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mening dat de terugkeer van migranten veilig moet verlopen, dat vrijwillige terugkeer de 

voorkeur verdient boven gedwongen terugkeer en dat de re-integratie van migranten 

systematisch moeten worden aangepakt; 

19. dringt erop aan dat er in het kader van de strijd tegen mensenhandel van migranten en 

mensensmokkel een doeltreffende, versterkte en systematische samenwerking tot stand 

wordt gebracht met Afrikaanse landen, met inbegrip van een stevig en daadwerkelijk 

hervestigingsbeleid en financieel onderzoek; roept de Europese Unie en de Afrikaanse 

landen op hun samenwerking en hun inspanningen op te voeren om een einde te maken 

aan de mensenhandel en mensensmokkel tussen beide continenten; 

20. stelt vast dat de Afrikaanse diaspora in termen van zowel geldovermakingen als niet-

financiële waarden een groot strategisch potentieel biedt met betrekking tot het vermogen 

vrede, democratie, goed bestuur en sociale stabiliteit tot stand te brengen en te bevorderen; 

wijst erop dat het belangrijk is een band tot stand te brengen met deze diaspora en aan 

ontwikkelingsprojecten te koppelen om ervoor te zorgen dat deze bijdraagt aan de 

doeltreffendheid van het ontwikkelingsbeleid; 

21. wijst erop dat Afrikaanse leiders plechtig hebben beloofd om met betrekking tot groei, 

ontwikkeling, welvaart en goed bestuur op het Afrikaanse continent het tempo op te 

voeren tegen 2063; verzoekt de EU en haar lidstaten de ontwikkelingslanden te helpen 

langetermijnbeleid vast te stellen dat het recht op vrij verkeer en het recht op onderwijs, 

gezondheid en werk eerbiedigt; dringt erop aan dat het noodzakelijk is dat de EU en haar 

lidstaten in het bijzonder de minst ontwikkelde landen steunen bij de bestrijding van de 

klimaatverandering, om te voorkomen dat de ellende in deze landen verergert; 

22. pleit voor bijkomende inspanningen om het actieplan van Valletta voor een humaan en 

duurzaam beheer van migratie aan beide zijden van de Middellandse Zee ten uitvoer te 

leggen; onderstreept het belang van de initiatieven die tot doel hebben de dialoog en de 

samenwerking op het gebied van migratie te versterken, zoals het "proces van Rabat" en 

"het proces van Khartoem"; 

23. dringt aan op een strikter parlementair toezicht op de werkovereenkomsten die met derde 

landen worden gesloten en op externe samenwerkingsactiviteiten van betrokken EU-

agentschappen. 
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