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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de zeegrenzen van de Unie in het Middellandse Zeegebied buitengrenzen 

van de Europese Unie vormen en anders dan landgrenzen niet kunnen worden gesloten, en 

overwegende dat het probleem van de toestroom van vluchtelingen dringend moet worden 

aangepakt om te voorkomen dat vluchtelingen het slachtoffer worden van mensenhandelaars 

en maffiabendes; 

1. spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat het aantal mensen dat zijn leven waagt door de EU te 

proberen bereiken via de gevaarlijke overtocht van de Middellandse Zee dramatisch blijft 

stijgen; benadrukt dat de Middellandse Zee de grootste maritieme migratieroute ter wereld is, 

met een dicht netwerk van handelsverkeer; onderstreept dat de commerciële maritieme sector 

zware druk ondervindt van de huidige migratiecrisis en dat de last is toegenomen, vooral wat 

de veiligheid van de bemanningen en de algemene naleving van veiligheidsvoorschriften 

betreft; is van mening dat hiermee in de uitgebreide maatregelen waarmee de EU de 

multidimensionale problemen van deze crisis wil aanpakken rekening gehouden moet worden, 

en dat de negatieve gevolgen voor de vervoersector hierdoor zouden moeten afnemen; 

2. herinnert eraan dat elk land dat partij is bij het VN-Vluchtelingenverdrag1, het Unclos-

Verdrag2, het SOLAS-Verdrag3 en het SAR-Verdrag4 uit hoofde van deze verdragen verlangt 

van de kapiteins die onder zijn vlag varen dat zij, voor zover zij zulks kunnen doen zonder 

ernstig gevaar voor het schip, de bemanning of de passagiers, bijstand bieden aan personen die 

op zee verloren dreigen te gaan, ongeacht de nationaliteit of status van dergelijke personen of 

de omstandigheden waarin die personen zijn aangetroffen, hen de eerste medische zorgen 

toedienen of in andere behoeften voorzien, hen overbrengen naar een veilige plaats en actief 

deelnemen aan opsporings- en reddingsoperaties op zee; benadrukt dat het redden van een 

persoon die op zee in gevaar verkeert niet alleen een internationale verplichting maar ook een 

ethische plicht is; 

3. doet een oproep aan alle haven- en maritieme autoriteiten van de lidstaten en aan het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), en in het bijzonder aan de kapiteins van 

schepen op de Middellandse Zee, om uiterst waakzaam te zijn met betrekking tot vaartuigen 

met migranten en vluchtelingen aan boord die mogelijk in gevaar zijn; raadt in dit verband aan 

om de richtsnoeren van de Internationale Maritieme Organisatie en het VN-

vluchtelingenbureau (UNHCR) over de behandeling van op zee geredde personen5 strikt toe te 

passen; 

                                                 
1 VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951. 
2 VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 1982, artikel 98 ("Plicht om bijstand te bieden"). 
3 Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1974, voorschrift 33 ("Noodberichten: 

verplichtingen en procedures"). 
4 Internationaal Verdrag inzake opsporing en redding op zee van 1979, zoals gewijzigd. 

 
5 Resolutie MSC.167(78) van de Internationale Maritieme Organisatie en "Rescue at Sea: A guide to principles 

and practice as applied to migrants and refugees". 
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4. wijst erop dat van de 47 265 migranten die in de periode van 1 januari tot 31 mei 2015 zijn 

gered op de Middellandse Zee er 13 475 gered zijn door koopvaardijschepen6; merkt op dat 

tijdens deze vijf maanden aan 302 koopvaardijschepen is gevraagd van koers te veranderen 

om te helpen bij reddingsoperaties, waarbij uiteindelijk aan 104 schepen is gevraagd 

migranten te redden en aan land te brengen wegens het urgente karakter van de situatie; 

5. betreurt dat alleen al in 2015 meer dan 3 000 mensen tot nu toe het leven hebben gelaten 

tijdens fatale overtochten, zoals gemeld door UNHCR7; 

6. verzoekt de Raad om het door de Commissie op 9 september 2015 gepresenteerde en door de 

plenaire vergadering van het Parlement op 17 september aangenomen voorstel voor de 

herplaatsing van 120 000 personen die internationale bescherming nodig hebben met spoed 

goed te keuren en mogelijke bijkomende behoeften met betrekking tot de bescherming van 

vluchtelingen continu te evalueren; 

7. benadrukt dat koopvaardijschepen de voorhoede vormen bij reddingsoperaties, zowel qua 

volume als qua activiteit, hoewel de hoofdverantwoordelijkheid bij de lidstaten ligt; wijst erop 

dat koopvaardijschepen niet uitgerust zijn en dat hun personeel niet opgeleid is om voldoende 

voorbereid te zijn op stelselmatige deelname aan dergelijke grootschalige reddingsoperaties; 

8. herinnert eraan dat de hulp die handelsschepen en hun bemanning bieden bij reddingsoperaties 

niet in de plaats mag komen van de bijstand aan migranten op zee die de bevoegde autoriteiten 

van de EU en de lidstaten moeten blijven verlenen, met toewijzing van de nodige personele en 

financiële middelen; erkent en toont grote waardering voor de aanzienlijke en gulle bijdragen 

van humanitaire organisaties met betrekking tot de redding van vaartuigen en de inzet van 

schepen in mediterrane wateren, met name de bijdragen van Artsen zonder Grenzen en 

Migrant Offshore Aid Station (MOAS); 

9. merkt op dat de mogelijke economische en gerechtelijke consequenties voor de 

reddingsschepen en hun eigenaren sommige schepen ervan weerhouden om hulp te verlenen; 

verzoekt de lidstaten geen straffen op te leggen aan wie vrijwillig op humanitaire gronden 

hulp biedt aan migranten, onder wie vervoerders en scheepseigenaren; verzoekt de Commissie 

een herziening van Richtlijn 2001/51/EG van de Raad voor te stellen; 

10. is bezorgd dat de toestand in het Middellandse Zeegebied – waar zich nu al een menselijke 

tragedie afspeelt – zowel voor migranten als voor bemanningen tot ongevallen en het verlies 

van mensenlevens kan leiden en ook risico's voor de maritieme veiligheid en het milieu met 

zich meebrengt, aangezien schepen en hun bemanning nooit voldoende voorbereid kunnen 

zijn op dergelijke opsporings- en reddingsoperaties, die niet tot hun normale taken behoren; 

11. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese migratieagenda" 

(COM(2015)0240 final) en dringt er bij alle lidstaten sterk op aan hun verantwoordelijkheid te 

aanvaarden, passende en onmiddellijke maatregelen te nemen op zowel nationaal als EU-

niveau om verder menselijk leed in het Middellandse Zeegebied te voorkomen en ervoor te 

zorgen dat internationale en ethische verplichtingen worden nagekomen overeenkomstig de 

beginselen van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid; verzoekt de EU en haar lidstaten 

met klem om een doeltreffende en duurzame oplossing te zoeken voor de huidige 

                                                 
 
6 Volgens statistieken van de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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tekortkomingen in het EU-migratiesysteem, de werkelijke oorzaken van de huidige 

immigratiecrisis aan te pakken en te voorkomen dat er nog voor mensenhandel gebruikte 

schepen vertrekken en nog meer levens verloren gaan in het Middellandse Zeegebied; is van 

mening dat op EU-niveau uitgebreide maatregelen moeten worden genomen die gericht zijn 

op een gecontroleerde, beheersbare, veilige en legale migratie; 

12. maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende migratiecrisis in het Middellandse 

Zeegebied, in het bijzonder over de humanitaire kant, maar ook over de gevolgen voor het 

maritiem vervoer op de Middellandse Zee met passagiers-, cruise- en containerschepen, over 

de veiligheid van de schepen en hun bemanning, en over de algemene maritieme veiligheid; 

13. is van mening dat de navigatievrijheid niet mag worden ondermijnd door de strijd tegen de 

migrantensmokkel; 

14. dringt er in afwachting van de noodzakelijke maatregelen voor de middellange en lange 

termijn bij de lidstaten, de Raad en de Commissie op aan de financiering voor toereikende 

reddingsoperaties in het Middellandse Zeegebied te blijven verhogen en het actieterrein van 

de huidige operaties uit te breiden, zodat de veiligheid en de grondrechten van zowel de 

migranten en personen die recht hebben op internationale bescherming die Europa willen 

binnenkomen als van de in mediterrane wateren actieve zeevaartbemanning gewaarborgd 

worden; 

15. dringt erop aan dat strikte controle wordt verricht op de daadwerkelijke bestemming van de 

middelen voor reddingsoperaties en opvangvoorzieningen om te garanderen dat deze correct 

en doelgericht worden gebruikt en te voorkomen dat ze op onrechtmatige wijze worden 

weggesluisd; 

16. spoort de autoriteiten van de EU en de lidstaten aan de bestaande monitoring- en 

informatiesystemen voor de zeescheepvaart volledig in te zetten op de Middellandse Zee, 

bijgewerkte informatie te verzamelen over schepen die langs de kustlijnen van de EU varen, 

en de samenwerking tussen verschillende maritieme autoriteiten, waaronder de autoriteit voor 

de veiligheid van het vervoer en de zee- en kustwacht, verder te ontwikkelen, zo nodig door 

middel van een nauwere samenwerking krachtens artikel 20 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en artikel 329, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, om doeltreffende maritieme veiligheidsfuncties aldus beter te coördineren en in werking 

te stellen, bij te dragen aan de ontmanteling van smokkelnetwerken en de inbeslagneming van 

schepen van deze netwerken, en om de toestand in real time te kunnen blijven overzien met 

het oog op de ondersteuning van reddingsoperaties; benadrukt dat het Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid (EMSA) betrokken moet worden, om in zijn volledige capaciteit als 

verlener van geïntegreerde maritieme diensten de opsporings- en reddingsoperaties in het 

Middellandse Zeegebied te ondersteunen, en dat deze rol gestimuleerd moet worden; 

17. benadrukt dat de lidstaten en de betrokken autoriteiten er in de aangewezen zeehaven voor 

moeten zorgen dat geredde vluchtelingen en migranten de schepen die hebben deelgenomen 

aan een reddingsoperatie vlot kunnen verlaten; 

18. onderstreept dat de bemanning van passagiers-, cruise- en containerschepen die betrokken zijn 

bij een reddingsactie het werk van de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de 

doorlichting van de migranten in de lidstaten met buitengrenzen, gecoördineerd door Frontex, 

onder geen beding mogen bemoeilijken of belemmeren, ongeacht het besluit dat deze 

functionarissen nemen overeenkomstig het recht van de lidstaat en de EU; 
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19. benadrukt dat Frontex snel meer bevoegdheden en competenties moet krijgen; 

20. verzoekt alle partijen die betrokken zijn bij de toestand in het Middellandse Zeegebied 

oplossingen te zoeken voor de vluchtelingencrisis, onder meer door inspanningen te leveren 

om de veiligheid en de grondrechten van vluchtelingen in hun thuisland te verbeteren; 

moedigt de EU en haar lidstaten aan bijstand te verlenen en middelen te verstrekken aan 

lidstaten in de voorste linie, oplossingen te zoeken voor de onderliggende oorzaken van 

grootschalige migratie, beter samen te werken met derde landen in het Middellandse 

Zeegebied als Turkije, Libië, Libanon en Jordanië wat informatie-uitwisseling, de organisatie 

van gemeenschappelijke opsporings- en reddingsoperaties, grenscontrole, bewaking en de 

bevordering van overeenkomsten inzake migratiebeheersing betreft, en mensensmokkelaars, 

bendeleiders en criminele netwerken van smokkelaars aan te pakken met zware 

strafrechtelijke sancties; 

21. verzoekt de Commissie om samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, humanitaire 

organisaties ter plaatse, en agentschappen van de EU en de Verenigde Naties een werkgroep 

in te stellen die met spoed vervoersmiddelen voor de vluchtelingen moet organiseren en 

veilige en wettelijke routes over land en zee tot stand moet brengen om asielzoekers en 

vluchtelingen in veilige en fatsoenlijke omstandigheden van het conflictgebied naar 

vluchtelingenkampen en hun landen van bestemming te vervoeren; is van mening dat moet 

worden voorzien in legale, gereglementeerde immigratiemogelijkheden waarvoor de 

verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen de 28 lidstaten; 

22. wijst erop dat het normale Schengen-systeem van open interne grenzen in de EU en het vrije 

verkeer van personen in gevaar is door de tijdelijke herinvoering van grenscontroles door 

verschillende lidstaten en dat de toestand van vluchtelingen aan de grenzen hierdoor erger 

wordt en er problemen ontstaan voor het functioneren van het EU-vervoerssysteem, met 

inbegrip van het personenvervoer; verzoekt de Commissie passende instrumenten voor een 

snelle reactie en oplossingen te ontwikkelen met het oog op de handhaving van een soepel 

functionerend vervoerssysteem en van het recht op vrij verkeer van personen, met inbegrip 

van passagiersrechten; 

23. benadrukt hoe belangrijk het is een infrastructuur en systeem te creëren om erop te anticiperen 

wat het volgende gebied zal zijn aan de buitengrenzen van de EU dat te maken krijgt met sterk 

toegenomen migratiestromen, teneinde hierop voorbereid te zijn; 
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