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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000103/2018 

aan de Raad 
Artikel 128 van het Reglement 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
namens de ALDE-Fractie 

Betreft: De rol van de lokale en regionale overheden in het beheer van de migratie 

Het feit dat de EU-lidstaten op het gebied van migratiebeheer en bij de opvang van asielzoekers niet 
meer solidariteit tonen, onder meer in het kader van het Dublinsysteem, heeft geleid tot een 
beleidscrisis op Europees en nationaal niveau, waardoor lokale en regionale autoriteiten vaak te 
weinig middelen en begeleiding krijgen om migranten en vluchtelingen op te vangen en te 
ondersteunen. Veel lokale en regionale autoriteiten hebben veel solidariteit getoond en deze groepen 
opgevangen, ervoor gezorgd dat zij toegang kregen tot diensten, zoals huisvesting, gezondheidszorg 
en onderwijs, en zich ingezet voor de langetermijnintegratie van migranten en vluchtelingen, maar de 
acties en initiatieven van deze autoriteiten worden in veel gevallen niet door de nationale overheid met 
passende middelen en wetgeving ondersteund. 

Acht de Raad het, gelet op bovenstaande, noodzakelijk: 

1. dat er op EU-niveau gestreefd wordt naar meer solidariteit en een effectievere coördinatie tussen 
de lidstaten, onder meer door middel van een herziening van het Dublinsysteem en de opstelling 
van opvangvoorwaarden in overeenstemming met de verslagen van het Europees Parlement? 

2. dat er door de nationale regeringen en de EU een langetermijntoezegging gedaan wordt om de 
rechtstreekse financiering voor steden en regio's te verhogen, door lokale en regionale 
overheden rechtstreeks toegang te bieden tot de hiervoor beschikbare middelen uit het MFK, met 
name gelet op de belangrijke rol die deze autoriteiten spelen bij de opvang van asielzoekers, de 
toegang van asielzoekers tot diensten en de duurzame integratie van asielzoekers in 
gastgemeenschappen? 

3. dat er een platform voor lokale en regionale autoriteiten wordt opgericht, waarop zij op vrijwillige 
basis de noodplannen die zij hebben opgesteld voor de opvang van asielzoekers en toegang tot 
diensten, zoals onderwijs voor kinderen op lokale scholen en toegang tot gezondheidszorg en 
huisvesting, kunnen uitwisselen? 

4. dat er specifieke juridische kaders worden ontwikkeld om initiatieven en acties van lokale en 
regionale autoriteiten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en migranten te 
bevorderen, en dat de lokale en regionale overheden bij de ontwikkeling van een dergelijk 
juridisch en administratief kader geraadpleegd worden en betrokken worden bij de maatregelen 
die met betrekking tot hun grondgebied genomen worden? 

5. dat er een flexibel arbeidsmigratiebeleid ontwikkeld wordt om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen en werkgevers kunnen beschikken over de arbeidskrachten die zij nodig hebben, 
dat snelle integratie van migranten bevorderd wordt en dat deelname van onderdanen van derde 
landen die duidelijkheid hebben verkregen over hun verblijfsstatus aan het bestuur op plaatselijk 
niveau wordt gestimuleerd, door de ondertekening en ratificatie van het aanvullend protocol bij 
het Europees Handvest inzake lokale autonomie (CETS nr. 207)? 
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