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I INLEIDING

Toen in het najaar van 2005 een groep mensen wanhopig probeerde de enige landgrens 
tussen Afrika en Europa over te steken (in de vorm van greppels en drie meter hoge 
muren rondom de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Marokko), 
vond een tiental van hen de dood en werden honderden anderen, onder wie 
asielzoekers, gedeporteerd. Sommigen werden zelfs in de woestijn achtergelaten door 
de Marokkaanse autoriteiten. Enkele weken later zijn opnieuw enkele honderden 
migranten door de Algerijnse autoriteiten teruggevoerd vanuit een onofficieel 
kampement bij Maghnia, vlak bij de grens met Marokko. Ook daar is vastgesteld dat 
het deels om asielzoekers ging. Sinds begin 2006 proberen duizenden mensen, 
voornamelijk afkomstig uit de landen ten zuiden van de Sahara, vanaf Mauritanië en 
Senegal de Atlantische Oceaan over te steken naar de Spaanse kust van de Canarische 
Eilanden. Deze dramatische gebeurtenissen, te weten het aantal doden door verdrinking 
op zee, door uitputting tijdens de oversteek van de woestijn en het ontelbare aantal 
slachtoffers van migratie in de loop der jaren, hebben er aan beide kanten van de 
Middellandse Zee toe geleid dat men initiatieven is gaan bedenken en uitvoeren om een 
fenomeen te ontmoedigen dat inmiddels bekend staat onder de negatieve naam “illegale 
immigratie”. Er is gepraat over een “Marshallplan voor Afrika” en er vinden 
intergouvernementele ontmoetingen plaats tussen regeringen van Afrikaanse landen ten 
zuiden van de Sahara, Noord-Afrikaanse landen en landen van de Europese Unie, zoals 
de bijeenkomst die op 10 en 11 juni a.s. in Rabat is gepland. Hierbij staan de volgende 
thema’s centraal: “Dialoog en samenwerking met Afrika” en “Samenwerking met 
buurlanden”1.

In dit kader zijn de mogelijke oplossingen op twee punten gericht: 1) de grenzen 
beveiligen om illegaal oversteken te voorkomen 2) migranten aan hun land van 
herkomst binden, met name door samenwerking met deze landen. Wat de 
migratiestromen betreft is geen van deze twee punten nieuw voor de Europese Unie, 
die reeds enkele jaren een belangrijk deel van haar activiteiten op het gebied van 
Justitie en Binnenlandse Zaken hieraan wijdt. Deze punten waren reeds verwerkt in het 
werkprogramma dat tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere in 1999 
werd vastgelegd en hebben sindsdien gezorgd voor de tenuitvoerlegging van 
verschillende juridische en operationele bepalingen. Bij de huidige stand van zaken 
wordt de efficiëntie van deze bepalingen niet in twijfel getrokken, maar het is wel de 
vraag of ze wel beantwoorden aan de realiteit die door de nieuwe zuid-
noordmigratieroutes is ontstaan. Het lijkt er immers op dat de strengere controles aan 
de buitengrenzen van de EU niet bijdragen aan een oplossing van het probleem 
(namelijk de illegale immigratie), maar er juist voor hebben gezorgd dat dit zich 
verplaatst.

  
1 COM(2005)0621 def.
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Migranten nemen nu andere routes die vaak veel gevaarlijker en duurder zijn. De 
obstakels waar zij op stuiten, bevinden zich nu verder buiten de Unie, vaak ver buiten 
het zicht van de westerse wereld, in de landen waarvandaan zij vertrekken of die zij 
doorkruisen. De verplaatsing van deze problemen heeft een prijs. Ten eerste voor die 
migranten en al degenen die internationale bescherming behoeven omdat hun 
grondrechten worden geschonden, terwijl zowel de Europese Unie als de lidstaten 
verplicht zijn deze rechten te eerbiedigen, zoals in het geval van Ceuta en Melilla. En 
ten tweede voor de desbetreffende geografische gebieden, waar het fenomeen een 
destabiliserende uitwerking heeft. Dat is het geval wanneer Noord-Afrikaanse landen 
onder druk van de EU aan hun eigen grenzen controlemaatregelen invoeren om te 
verhinderen dat inwoners uit Afrikaanse buurlanden deze oversteken, terwijl zij dat tot 
nu toe vrij konden doen. Daarom is het zorgelijk dat de Unie haar betrekkingen met 
derde landen baseert op een logische continuïteit waarvan de effecten, die vaak 
vernietigend zijn, kunnen worden gemeten. Dat is het risico van de gekozen koers van 
het externe migratiebeleid sinds het Haags programma.

Het Haags programma

Het Haags meerjarenprogramma “Het versterken van vrijheid, veiligheid en recht 
binnen de Europese Unie” is op 4 en 5 november 2004 door de Raad van Europa in 
Brussel aangenomen. Het biedt uitgangspunten voor de activiteiten van de komende 
vijf jaar en maakt wat het asiel- en immigratiebeleid van de Unie betreft het volgende 
onderscheid: ten eerste de voortzetting van het uitvoeren van het gemeenschappelijke 
EU-beleid nadat de eerste fase van dit proces, zoals dat op de Raad van Tampere in 
1999 is gedefinieerd, bijna was afgerond met het aannemen van een aantal 
communautaire asiel- en immigratienormen. Ten tweede is daarin een belangrijke 
plaats gereserveerd voor “De externe dimensie van asiel en immigratie”.

Het doel van het Haags programma (dat de tweede fase vormt van het werk dat in 
Tampere is begonnen) bestaat uit “het verbeteren van de gezamenlijke bevoegdheden
van de Unie om er zo voor te zorgen dat de grondrechten gerespecteerd worden, (…) 
dat bescherming geboden wordt aan personen die behoefte hebben aan internationale 
bescherming zoals voorzien in het verdrag van Genève inzake vluchtelingen en andere 
internationale verdragen, dat migratiestromen gereguleerd worden en dat de 
buitengrenzen van de Unie gecontroleerd worden”. De middelen die voor de realisatie 
hiervan de revue zijn gepasseerd, zijn echter weinig concreet. Een gezamenlijk 
Europees asielbeleid, waar de Commissie al sinds 20002 om vraagt, zal op z’n vroegst 
in 2010 een feit zijn. Overigens blijft arbeidsmigratie onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen. Verder beperkt het Haags programma zich tot het oproepen tot een 
betere samenwerking tussen de lidstaten, het uitbreiden van de kennis, het verbeteren 
van de instrumenten voor het verzamelen van gegevens, het delen van meer informatie 
over migratiestromen en een beter afstemming tussen het nationaal beleid en EU-
initiatieven.

Over de integratie van onderdanen uit derde landen die zich in de Unie hebben 
gevestigd, wordt nauwelijks meer gezegd dan dat het welslagen daarvan “voordelen 

  
2 COM(2000)0755 def.
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oplevert voor de stabiliteit en de samenhang van onze samenleving”; concrete zaken 
komen niet ter sprake. Zo wordt bevestigd dat “de belemmeringen van de integratie 
moeten worden weggenomen” om “gelijke kansen” te creëren, met de aanbeveling een 
speciale website voor de “structurele uitwisseling van ervaringen en informatie op dat 
gebied” op te zetten.

Het hoofdstuk in het Haags programma dat over de externe dimensie van asiel en 
immigratie gaat, het onderwerp van deze studie, geeft blijk van het belang dat de 
lidstaten hieraan hechten en van de toezeggingen die zij willen doen, onder andere van 
financiële aard. Er wordt benadrukt dat “het EU-beleid erop gericht moet zijn om (…) 
derde landen in het kader van een volwaardig partnerschap bij te staan bij hun 
inspanningen om hun capaciteit op het terrein van migratiebeheer en bescherming van 
vluchtelingen te verbeteren (…), het vermogen tot het uitvoeren van grenscontroles op 
te bouwen, de beveiliging van documenten te verbeteren en het terugkeerprobleem aan 
te pakken”. Hoewel de wens van de Raad dat derde landen een deel van het 
migratiestroombeheer richting Europa overnemen niet nieuw is, zoals we later nog 
zullen zien, is het wel de eerste keer dat dit aspect een dergelijke plaats inneemt in een 
werkprogramma van de Unie. Hiervoor zijn twee redenen. Na de diverse drama’s die 
zich in de loop van 2004 bij de oversteek van migranten richting de Siciliaanse en 
Andalusische kust hebben voorgedaan, verplicht de Raad ten eerste “alle lidstaten tot 
het verbeteren van hun samenwerking om zo verder verlies van mensenlevens te 
voorkomen”, omdat “onvoldoende beheer van migratiestromen kan leiden tot een 
humanitaire ramp”. Ten tweede was het normatief apparaat voor het 
gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de EU binnen haar grenzen, zoals 
dat in het Verdrag van Amsterdam is neergelegd, eind 2004 bijna voltooid. Het 
beschermen van de grenzen tegen de oversteek van nieuwe migranten lijkt het grootste 
punt van zorg te zijn.

II DE EXTERNE DIMENSIE VAN HET MIGRATIEBELEID: EEN ALOUD KNELPUNT

1. Actieplannen van de Werkgroep op hoog niveau voor asiel en migratie: het 
voorbeeld van Sri Lanka

Voor de EU is het uitvoeren van grenscontroles niet iets wat in 2004 is ontstaan. Als 
antwoord op het “probleem van de massale toestroom van asielzoekers en illegale 
immigranten” in de Europese Unie was het mandaat van de Werkgroep op hoog niveau
voor asiel en migratie (WHNAM), die in december 1998 door de Raad Algemene 
Zaken was opgericht, erop gericht om in de belangrijkste landen van herkomst en 
doorreislanden pijleroverschrijdende programma’s ten uitvoer te leggen, variërend van 
handelspolitiek tot ontwikkelingshulp om zo “de redenen voor immigratie en de 
vluchtelingenstroom te bestrijden” en “te helpen bij het verminderen van de 
migratiespanningen”3.

  
3 Inleiding van het Finse voorzitterschap van de buitengewone Europese Raad in Tampere (15-16 oktober 1999).
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Toch heeft men bij de presentatie van de actieplannen per land een jaar later, in oktober 
1999, door de WHNAM aan de Raad van Tampere, voornamelijk voorstellen 
besproken die illegale immigratie bij de bron aanpakken. Het ging bijvoorbeeld om het 
invoeren van detectiesystemen voor valse documenten, het sturen van Europese 
verbindingsofficieren naar vertrek- of doorreislanden om de instapcontrole te 
verbeteren of het ondertekenen van terugkeerovereenkomsten.

Een waarnemer heeft opgemerkt dat van de achttien voorgestelde maatregelen in het 
actieplan voor Marokko, waarin de sociaal-economische context van de emigratie van 
dat land nauwelijks aan bod kwam, er slechts één betrekking had op hulp bij 
inburgering voor Marokkaanse ingezetenen in de lidstaten, terwijl meer dan de helft 
van de overige maatregelen ging over de onderdrukking of voorkoming van illegale 
immigratie4. Deze opvatting over het partnerschap, die dezelfde waarnemer 
“eurogericht” noemt, is terug te vinden in het actieplan voor Sri Lanka. Hoewel 
duidelijk is aangegeven dat er behoefte is aan een globale aanpak waarin het sociaal-
economische aspect en de ontwikkeling met betrekking tot veiligheidskwesties en 
grensbewaking worden gecombineerd, geeft het actieplan zelf eerder blijk van een 
dubbele zorg van de EU dan van deze bereidwilligheid: 1) het verminderen van de 
illegale migratie die via of naar Sri Lanka loopt 2) het laten terugkeren van inwoners 
uit Sri Lanka, van wie er zich velen in de lidstaten bevinden. Dat is in 2002 vertaald 
naar de financiering van twee projecten. Het eerste was voor de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM) met een begroting van 13 miljoen euro en behelsde 
de opleiding van immigratiemedewerkers van het land ter bestrijding van illegale 
immigratie. Het tweede beliep 1 miljoen euro en behelsde het opzetten van een 
informatiesysteem over het land van herkomst van de migranten5. De EU heeft 
uiteindelijk in 2003 een terugkeerovereenkomst met Sri Lanka gesloten. Dit soort 
overeenkomst neemt, zoals we zullen zien, een belangrijke plaats in bij het externe 
aspect van haar migratiebeleid. Bronnen bij leden van de Sri Lankaanse delegatie 
beweren dat de besprekingen en besluiten over zaken die onder Justitie en 
Binnenlandse Zaken (JBZ) vallen, net als bij Marokko worden gedomineerd door de 
Europese partij6.

2. Immigratie in het externe beleid van de EU

De integratie van het immigratiebeleid in de betrekkingen tussen de Unie en derde 
landen kwam ook ter sprake bij de Europese Raad in Sevilla in 2002. Daar werd 
aangedrongen op de noodzaak van het gebruiken van “alle geschikte instrumenten in 
het kader van de externe relaties van de EU” om illegale immigratie te bestrijden. Er is 
al in 1999 besloten dat de bestrijding van illegale immigratie zou worden geïntegreerd 
in alle associatie- en samenwerkingsovereenkomsten, met name de overeenkomsten 
met landen rond de Middellandse Zee (MEDA-programma) en de 
partnerschapsovereenkomsten met de NOS (Nieuwe Onafhankelijke Staten) in 
Centraal-Europa en Centraal-Azië (TACIS-programma), de Balkanlanden (CARDS-
programma) en de ACS-landen (Afrika, Cariben, Stille Oceaan). De Raad van Sevilla 
ging echter nog een stapje verder en wilde dat een verplichte terugkeerclausule in het 

  
4 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe ?, Rabat, 2003.
5 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, EUI Working Papers, RSCAS nr. 2004/5.
6 OXFAM, Territoire inexploré : l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, Londen, 2005.
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geval van illegale immigratie werd opgenomen in “elke toekomstige samenwerkings-
of associatieovereenkomst of een vergelijkbare overeenkomst die de Europese Unie of 
de Europese Gemeenschap sluit met een land”.

In datzelfde jaar (2002) geeft de Commissie in haar mededeling “Integratie van 
migratievraagstukken in de betrekkingen van de Europese Unie met 
ontwikkelingslanden”7 voorbeelden van reeds genomen initiatieven om deze nieuwe 
prioriteiten uit te voeren in het kader van het beleid op het gebied van externe hulp aan 
gebieden die traditioneel gezien emigratiebronnen zijn. Deze hadden betrekking op het 
instellen van opvangbeleid en -infrastructuur betreffende asiel en versterking van de 
institutionele bevoegdheden (politie en justitie), verbetering van de grenscontrole en de 
bestrijding van illegale immigratie. Bovendien werd de beslissing om 40 miljoen euro 
vrij te maken voor het verbeteren van het grensbeheer in Marokko ook in die periode 
genomen. Overigens hebben de Marokkaanse autoriteiten in het najaar van 2005 
geklaagd dat ze dat geld nooit hebben ontvangen. 

Een jaar later barstten discussies los tussen institutionele actoren en enkele 
internationale organisaties over de “kampen” voor migranten en asielzoekers van 
buiten Europa (zie infra). In dit verband is het interessant te vertellen dat eveneens in 
2002 de Commissie onder de rubriek “Bevoegdheden van effectieve bescherming in 
derde landen” van de EU-begroting voor dat jaar de financiering wilde opnemen van 
een “analyse van juridische, financiële en praktische vraagstukken die de behandel- en 
doorreiscentra van derde landen oproepen” met het oog op “het doen terugvoeren van 
de secundaire bewegingenrichting naar de lidstaten van de EU” en het creëren en 
versterken van de behandel-, ontvangst- en beschermingsbevoegdheid “waaronder wat 
betreft personen die zijn teruggestuurd van het grondgebied van de EU”8.

Bij het nalezen van de prioriteiten die voor 2002 waren vastgesteld, kan men 
constateren dat de doelstellingen van Den Haag reeds op de lange baan waren 
geschoven door een verschuiving richting het buitenlands beleid en het 
samenwerkingsbeleid van de Unie van datgene wat tot dan toe onder het asiel- en 
immigratiebeleid in het JBZ-kader viel. Deze verschuiving maakte de noodzakelijke 
globale aanpak van het migratievraagstuk in Europa er niet gemakkelijker op, vanwege 
de verzuiling die soms bij de behandeling van deze onderwerpen bestaat. Dat is het 
geval bij de Europese Commissie, met de verdeling van de relevante bevoegdheden 
over de Commissieleden die belast zijn met ontwikkelings- en humanitaire hulp, 
externe betrekkingen, het Europees nabuurschapsbeleid en justitie, vrijheid en 
veiligheid. Dit is ook het geval bij het Europees Parlement bij de respectieve 
werkgebieden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie buitenlandse zaken en de 
Subcommissie mensenrechten. Op het niveau van de burgermaatschappij wordt het er 
niet gemakkelijker op met NGO’s die over het algemeen liever hun expertise op hun 
actiegebied verfijnen dan ervaringen uitwisselen. Deze ontwikkeling rechtvaardigt de 
gezamenlijke analyses van NGO’s die de mensen-, migranten- en asielrechten 
verdedigen en die zich met ontwikkelingshulp bezighouden. 

  
7 COM(2002)0703 def.
8 Europese Commissie, DG JAI, Appel à proposition 2003, begrotingslijn “Samenwerking met derde landen op het 

gebied van immigratie”, B7-667.
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3. Externe dimensie of externalisering?

Twee factoren hebben ertoe bijgedragen dat de migratieproblematiek zichtbaar is 
doorgedrongen tot het externe beleid van de Unie sinds 2003. Ze wekken de indruk dat 
er een langzame verschuiving heeft plaatsgevonden van een fase van integratie van 
deze kwestie in de betrekkingen met derde landen naar een fase van export door de EU 
van een deel van het grensbeheer naar deze landen en een overdracht van de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot asiel, wat sommige waarnemers beschouwen 
als de “externalisering” van het asiel- en immigratiebeleid. Het gaat ten eerste om het 
Britse voorstel dat in maart 2003 is gepresenteerd tijdens de informele bijeenkomst van 
de ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken in Veria. Het ging 
erom dat de behandeling van asielaanvragen moest worden gedelokaliseerd door het 
instellen van doorreis- en behandelingscentra (transit processing centers, TCP’s) in 
regio’s die asielzoekers op doorreis naar Europa doorkruisten, waar zij na een 
gevaarlijke oversteek van een Europese grens zouden zijn teruggestuurd, opdat hun 
aanvraag kon worden beoordeeld. Ten tweede is er het Italiaans-Duitse project, als 
reactie op de aankomst in de loop van 2004 van duizenden bootvluchtelingen uit Libië 
op de Italiaanse kust. Dit project maakt deel uit van een algemeen plan voor de 
bestrijding van illegale immigratie, voor ontwikkelingshulp aan Afrikaanse landen ten 
zuiden van de Sahara waar veel migranten vandaan komen en voor een “menselijkere” 
behandeling van asielzoekers in doorreislanden en voor het opzetten van “Europese 
immigratieloketten” in Noord-Afrika om zo buiten de Europese grenzen 
immigratiekandidaten te verzamelen. 

Geen van deze plannen is daadwerkelijk geconcretiseerd in de vorm van een Europees 
programma van geëxternaliseerde detentiecentra voor migranten en asielzoekers. In 
sommige lidstaten, evenals in de Commissie, werd heftig geprotesteerd tegen een 
dergelijke oplossing. Bij een actie tegen kampen bij de Europese grenzen werden in 
oktober 2004 enkele honderden handtekeningen van Europese en nationale 
parlementsleden en NGO’s in heel Europa verzameld9. Door de opgelaaide discussies 
kan worden gesteld dat deze voorstellen een keerpunt hebben gevormd in de 
opvattingen over de betrekkingen van de EU met haar buurlanden als het gaat over 
migratievraagstukken. Daarvan getuigt, wat asiel betreft, het voorstel dat de 
Commissie in 2003 heeft gepresenteerd “om nieuwe wegen te verkennen” op basis van 
“een waar partnerschapsbeleid met derde landen en internationale organisaties”, voor 
“een veel sterkere betrekking van derde landen van eerste opvang en doorreis” voor 
een “bescherming in de regio’s van herkomst” door “de versterking van het bieden van 
bescherming in de regio’s van herkomst en de behandeling van verzoeken zo dicht 
mogelijk bij de behoeften”10. Deze aanpak zal worden gevalideerd door het Haags 
programma, waarin het partnerschap met derde landen “in de geest van gedeelde 
verantwoordelijkheid” een centrale plaats inneemt. Een jaar later heeft de Commissie 
in haar mededeling “Een strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht”11 willen aantonen dat de externe dimensie van JBZ bijdraagt aan 
het creëren van een interne ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en tegelijkertijd de 
politieke doelstellingen van de externe betrekkingen van de EU ondersteunt.

  
9 http://no-camps.org/du.htm
10 COM(2003)0152 def.
11 COM(2005)0491 def.
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4. Het belang van migratiegegevens in het Europees nabuurschapsbeleid

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) is in 2004 voltooid en is bedoeld om een 
“bevoorrechte betrekking” op te richten met de buurlanden van de EU op basis van een 
wederzijds engagement ten gunste van gemeenschappelijke waarden, zoals 
eerbiediging van de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, respect voor de mensenrechten, 
bevordering van de goede nabuurschapsrelaties en de beginselen van de 
markteconomie. Het ENB was vooral ontworpen voor de landen ten oosten van de 
nieuwe oostgrens na de uitbreiding in 2004. Daarna is het uitgebreid naar het 
Euromediterrane partnerschap en de landen van de zuidelijke Kaukasus. Voor de 
zuidelijke landen is het proces van Barcelona een verplichting voor de integratie van 
het nabuurschapsbeleid. Dit heeft geen betrekking op Libië, dat geen partij was bij het 
proces. Binnen de drie toepassingsgebieden die onder het ENB vallen 
(gemeenschapsbeleid, buitenlands beleid en communautaire veiligheid en 
samenwerking van politie en justitie in strafzaken), nemen de kwesties met betrekking 
tot het asiel- en immigratiebeleid een voorrangspositie in. De Raad van Den Haag 
beschrijft het ENB bovendien als “het strategisch kader voor de intensivering van de 
samenwerking met de buurlanden van de EU” op deze gebieden. 

Het ENB maakt het mogelijk een systeem van gedeeld grensbeheer in te voeren dat 
steunt op de verplaatsing van de controles naar buiten de grenzen van de Unie wanneer 
het partnerland daarmee instemt. Het ENB wordt afhankelijk van het desbetreffende 
buurland op verschillende manieren ten uitvoer gebracht door middel van 
“actieplannen” met daarin de te voltooien acties op de korte en middellange termijn 
overeenkomstig de prioriteiten die voor elk partnerland zijn gedefinieerd12. Wat de 
vraagstukken met betrekking tot asiel en immigratie betreft zijn bepaalde prioriteiten 
voor elk land hetzelfde: het visumbeleid (met de mogelijkheid tot versoepeling voor 
“bepaalde categorieën personen”), het ondertekenen van terugkeerakkoorden, het 
versterken van de operationele bevoegdheid en de interventie van surveillance-
eenheden en de controle van zee- en/of landgrenzen, het uitwisselen van informatie en 
een dialoog over illegale immigratie, de beveiliging van reisdocumenten en visa, het 
uitwisselen van informatie over en ervaringen met het grensbeheer en training van 
beambten die belast zijn met grensbeheer (politie, grenspolitie, douane, enz.).

Elk actieplan behoort de respectieve belangen van beide partijen te weerspiegelen (van 
de EU en het buurland): "Wij hebben samen met onze buren op maat gesneden plannen 
uitgewerkt die voldoen aan de behoeften en verlangens van iedere partner. Ons 
voorstel – ruimere samenwerking, meer financiële bijstand en de kans om te profiteren 
van nauwere betrekkingen met Europa – zal reële voordelen voor beide partijen 
opleveren op een hele reeks gebieden gaande van onderwijs tot milieu en van vervoer 
tot terrorismebestrijding", aldus mevrouw Benita Ferrero-Waldner, het Commissielid
dat ten tijde van de eerste actieplannen belast was met de externe betrekkingen en het 
Europees nabuurschapsbeleid. 

  
12 Er is over zeven actieplannen onderhandeld en deze zijn formeel aangenomen met Israël, Tunesië, Marokko, de 

Palestijnse Autoriteit, Moldavië en Oekraïne. Er wordt over actieplannen onderhandeld met Armenië, 
Azerbeidzjan, Egypte, Georgië en Libanon. 
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Wat de migratie betreft wordt in het ENB echter gekozen voor een benadering die 
alleen gericht is op de voordelen die de EU daaruit kan halen, zoals blijkt uit deze 
recente toespraak (9 mei 2006) over de stand van zaken van het proces: "Europa heeft 
migranten nodig. Onze bevolkingen dalen en vergrijzen. Via het ENB proberen we de 
migratie beter te sturen: alle migranten die we voor onze economische welvaart en 
maatschappelijk welzijn nodig hebben, zijn welkom, terwijl illegale immigratie stevig 
wordt aangepakt."

Het financiële instrument van het ENB voorziet vanaf 2007 per land in een subsidie 
van 60 %, maar er is ook voorzien in regionale en grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma’s. Er moet worden opgemerkt dat het ENB weliswaar een 
strikt intergouvernementeel proces is waarvan de bepalingen net zo min betrekking 
hebben op de inwoners van de EU als op de inwoners van partnerlanden die niet bij de 
uitwerking betrokken waren, maar dat de financiering ervan wel volledig onder de 
medebeslissingsprocedure valt. Dit biedt het Parlement perspectieven om toezicht te 
houden op de koers van het nabuurschapsbeleid.

III DE VERSCHILLENDE EXTERNALISERINGSVORMEN VAN HET ASIEL- EN 
IMMIGRATIEBELEID

Er kunnen twee hoofdtendensen worden onderscheiden in het Europese asiel- en 
immigratiebeleid. Enerzijds streeft de EU naar het “delokaliseren” buiten haar 
grondgebied van enkele procedures met betrekking tot haar grenscontrole (A). 
Anderzijds moeten bepaalde verantwoordelijkheden aan derde landen worden 
overgedragen, te weten die verplichtingen die hun toekomen uit hoofde van door hen 
ondertekende internationale verdragen of uit hoofde van de keuzes die zij bij het 
beheren van de migratiestromen hebben gemaakt (B). Hieronder volgen enkele 
voorbeelden van bepalingen die deze twee richtingen kenmerken en worden de 
respectieve gevaren aangestipt.

A - EXTERNALISERING – DELOKALISEREN

1. Sancties voor vervoerders

Het idee om vervoersbedrijven verantwoordelijk te maken door hun boetes op te 
leggen en hen te verplichten passagiers zonder reisdocumenten of visum terug te 
zenden, is niet nieuw: het kwam al in het Schengen-akkoord (1990) ter sprake. Deze 
formule is opnieuw opgepakt door de Commissie in een richtlijn die op 28 juni 2001 
door de Europese Raad is aangenomen. Daarin worden sancties voorzien die kunnen 
oplopen tot 500 000 euro, alsmede de verplichting voor het vervoersbedrijf om de 
passagier onder zijn hoede te nemen en de terugkeerkosten voor zijn rekening te 
nemen. Hoewel de primaire doelstelling van de richtlijn bestaat uit het bestrijden van 
smokkelaars die migranten zonder reisdocumenten uitbuiten door hen in erbarmelijke 
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of gevaarlijke omstandigheden te laten reizen, hebben de sancties tegen de vervoerders 
ook tot gevolg dat de controle van identiteitsdocumenten en visa wordt geprivatiseerd 
door deze controles te laten uitvoeren door medewerkers van deze bedrijven lang 
voordat de reizigers in de Unie aankomen om zo hun illegale binnenkomst te 
voorkomen.

Ze zijn daarom niet zonder risico voor asielzoekers die alle kans lopen dat zij geen 
reisticket kunnen kopen, omdat zij niet aan de eisen van de luchtvaartmaatschappij of 
de rederij voldoen, omdat deze niet het risico op een boete van het land van 
bestemming willen lopen, hoewel de onrechtmatige omstandigheden van aankomst in 
het land waar zij bescherming zoeken deze asielzoekers niet in de problemen brengen. 
Deze schiftingstechniek is nog problematischer omdat er geen enkel legaal alternatief 
wordt geboden wanneer personen in geval van nood hun land moeten ontvluchten, 
maar niet aan de voorwaarden voldoen (zie ook verderop onder “Beschermde-
toegangsregelingen”). De sancties voor vervoerders ontlasten de Europese 
politiekorpsen weliswaar van een deel van hun controlewerk, maar hebben wel tot 
gevolg dat asielzoekers al ver van de Europese grenzen kunnen stranden of dat zij een 
hogere prijs moeten betalen door meer risico’s te nemen om illegaal te reizen.

2. Korps van immigratieverbindingsfunctionarissen

De export van technieken en bevoegdheden met betrekking tot surveillance en 
identificatie om de grenzen van de Unie vanuit de landen van vertrek of doorreis te 
beschermen wordt gedaan in de vorm van een netwerk van 
“immigratieverbindingsfunctionarissen” (IVF’s)13. Deze nationale functionarissen van 
EU-lidstaten worden uitgezonden naar derde landen om “contacten met het gastland te 
maken en te onderhouden om zo bij te dragen aan het voorkomen van illegale 
immigratie en aan het bestrijden ervan, aan de terugkeer van illegale immigranten en 
aan het beheer van legale immigratie”. In principe worden deze 
verbindingsfunctionarissen namens hun eigen lidstaat of namens een andere EU-
lidstaat uitgezonden, maar ze kunnen ook ter beschikking gesteld worden aan “de 
bevoegde autoriteiten van het derde land en internationale organisaties”. Ze zijn vooral 
werkzaam op luchthavens van derde landen waar zij de plaatselijke functionarissen 
ondersteunen bij hun controletaken, om zo van tevoren het vertrek van personen 
waarvan gedacht wordt dat zij illegale immigranten kunnen zijn te voorkomen. Er 
moet worden opgemerkt dat het communautair reglement houdende de oprichting van 
een IVF-korps, net als bij maritieme onderscheppingen (zie hierna), geen specifieke 
bepalingen over de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen bevat.

3. Maritieme onderscheppingen

In 2003 is een Europees programma ter bestrijding van illegale immigratie via 
zeegrenzen aangenomen14. Daarin stonden controlemaatregelen voor havens 
(vaartuigen die regelmatige zeeverbindingen onderhouden, maar ook vracht-, plezier-
en vissersvaartuigen) voor zowel vertrekhavens van derde landen als voor de havens 

  
13 Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een netwerk van 

immigratieverbindingsfunctionarissen.
14 Doc 15445/43.
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van lidstaten. Bovendien was er voorzien in operationele maatregelen voor kust- en 
zeebewaking (onderscheppingen): “In het kader van het algemeen beleid van de EU 
betreffende haar betrekkingen met derde landen op het gebied van migratiebeheer, 
moet de samenwerking met derde landen voornamelijk betrekking hebben op de 
versterking van de zogenaamde controles “voor de grens” en de behandeling van 
illegalen die op zee onderschept zijn” (de detentie van onderschepte personen, het 
verlenen van onderdak in opstapplaatsen van illegale migranten in derde landen die op 
zee onderschept zijn “onder dien verstande dat asielzoekers niet in dergelijke 
voorzieningen zullen worden ondergebracht”).

In 2003 en 2004 hebben meerdere lidstaten pilotprojecten voor onderscheppingen op 
zee uitgevoerd (Ulysses, Triton, Neptunus).

Omdat het om maritieme onderscheppingen gaat, baart het zorgen dat geen enkele 
procedure is ingesteld voor de behandeling van eventuele verzoeken om toelating tot 
het grondgebied van de autoriteiten die het vaartuig onderscheppen. Ondanks 
voornoemd voorbehoud met betrekking tot asielzoekers is er evenmin een specifieke 
bepaling voor hoe zij moeten worden behandeld. Niets wijst erop dat de methoden van 
onderschepping op zee zoals die momenteel worden gehanteerd, in overeenstemming 
zijn met de specifieke voorzorgsmaatregelen voor personen die internationale 
bescherming behoeven of met het in acht nemen van de aanbevelingen van de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen (HCV) van de Verenigde Naties. Deze luiden als 
volgt: “de onderscheppingsmaatregelen mogen vluchtelingen en asielzoekers niet 
belemmeren in hun toegang tot internationale bescherming of leiden tot het direct of 
indirect terugsturen van personen die behoefte hebben aan internationale bescherming 
naar grenzen van landen waar hetzij hun leven of hun vrijheid bedreigd wordt, voor een 
van de redenen zoals genoemd in het Verdrag, hetzij waar er andere redenen zijn die 
recht geven op bescherming volgens het internationaal recht. Onderschepte personen 
waarvan men denkt dat zij behoefte hebben aan internationale bescherming moeten 
toegang hebben tot duurzame oplossingen (…)”15. Meerdere recente gebeurtenissen 
hebben aangetoond dat deze zorg niet ongegrond is. In 2003 werden tientallen 
Eritreeërs die op zee waren gered, door Maltese patrouilles teruggestuurd, zonder dat 
ze hun toevlucht tot asielprocedures konden nemen. Vervolgens zijn ze in hun 
thuisland gevangengenomen en gemarteld. In 2004 zijn bootvluchtelingen tussen Malta 
en Sicilië meerdere malen gedwongen enkele weken aan boord van hun boot door te 
brengen, omdat ze zowel van de Italiaanse als van de Maltese autoriteiten niet van 
boord mochten gaan, ondanks protesten van de HCV.

In 2004 is het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen (FRONTEX) opgericht. Dit orgaan coördineert de operationele 
samenwerking betreffende de grensbewaking, waaronder de zeegrenzen, waardoor het 
mogelijk is ook parlementaire controle over deze activiteiten uit te oefenen. In een 
mededeling van november 2005 over de “prioritaire acties om een antwoord te bieden 
op de uitdagingen van de migratie”16 draagt de Commissie FRONTEX op om de 
mogelijkheden voor het versterken van de controle en de surveillance op de 

  
15 Beslissing nr. 97-2003 inzake de beschermingsgaranties bij de onderscheppingsmaatregelen van het Uitvoerend 

Comité van het programma van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties.
16 COM(2005)0621 def.
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Middellandse Zee te versterken, met het oog op het creëren van een 
samenwerkingsstructuur tussen alle regio’s rond de Middellandse Zee. Wat de recente 
gebeurtenissen op de Canarische eilanden betreft heeft men kunnen constateren dat de 
lancering van een door Spanje en Mauritanië gefinancierd project (Atlantis) met 
betrekking tot de surveillance van de Mauritaanse kust door Spaans-Mauritaanse 
patrouilles buiten het kader van het Agentschap valt. Overigens is dit het eerste 
voorbeeld van financiering door de Commissie van een operatie die integraal op het 
grondgebied van een derde land wordt uitgevoerd.

Reeds in 2005 leidde de herhaalde toestroom van migranten en asielzoekers in het 
zuiden van Italië ertoe dat de Europese Unie, onafhankelijk van elk ander institutioneel 
kader of samenwerkingsbeleid met Libië, samen met dat land een plan uitwerkte. Dit 
werd gefinancierd vanuit het Aeneas-programma en voorzag in onmiddellijke en 
concrete surveillancemaatregelen van de Libische zeegrenzen, met voornamelijk het 
instellen van Europees-Libische patrouilles om het vertrek van boten naar het eiland 
Lampedusa te voorkomen (zie infra B4, “Het voorbeeld van Libië”).

4. Beschermde-toegangsregelingen

In 2003 raadde de Europese Commissie aan “beschermde-toegangsregelingen” 
(BTR’s) te treffen in het kader van een “algemene” aanpak, “als aanvulling op de 
bestaande territoriale asielregelingen”17. Dit systeem maakt het mogelijk dat iemand 
die in een EU-lidstaat asiel wil aanvragen, zich tot de ambassade kan wenden en geen 
gevaarlijke reis meer naar het gewenste land hoeft te ondernemen. De ambassade 
beoordeelt de aanvraag en wanneer deze wordt gehonoreerd, kan deze persoon op een 
veilige manier naar het opvangland reizen. Deze formule werd gepresenteerd als het 
beste antwoord op het probleem dat werd veroorzaakt door de noodzaak om de 
doelstellingen van migratiebeheersing en de beschermingsplicht van vluchtelingen met 
elkaar te verenigen. Enerzijds werd deze beschermingsdimensie in het visumbeleid 
opgenomen door “asielvisa” in te voeren. Anderzijds werden in vertrekzones 
platformen voor de regionale aanwezigheid van de EU ingericht, waarbij verschillende 
aspecten van migratie (besluitprocedures, beschikbare beschermingsregelingen, 
migratie vanwege werkdoeleinden, terugkeer, hulp in de regio van herkomst) in één 
instrument werden gebundeld, waardoor de EU in staat was deze op een 
gecoördineerde manier te beheren. Hoewel het idee om van de BTR’s een 
communautair instrument te maken niet heeft standgehouden, heeft de Commissie dit 
in 2004 opnieuw op tafel gelegd als mogelijke noodoplossing in het kader van een 
breder hervestigingsinstrument in specifieke omstandigheden18.

Zoals we verderop bij de hervestiging zullen zien, kunnen BTR’s echter juist tegen de 
gewenste doelstelling (de bescherming van personen) indruisen, om ten minste twee 
redenen. Ten eerste is het systeem afhankelijk van de goede wil van de opvanglanden, 
die niet altijd aanwezig blijkt te zijn. Zo hebben in 2002 enkele honderden Noord-
Koreaanse vluchtelingen die erin geslaagd waren naar China te komen, zich 
gelijktijdig bij de ambassades van verschillende landen in Peking gemeld om daar 
bescherming te vragen. Dit incident was opvallend genoeg om noodoverleg tussen de 

  
17 COM(2003)0152 def.
18 COM(2004)0310 def.
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diplomatieke delegaties van de desbetreffende landen te laten plaatsvinden. In plaats 
van een akkoord te bereiken over de afgifte van visa om de asielzoekers te verzekeren 
van een “beschermde-toegangsregeling” in Europa besloten de EU-delegaties de 
veiligheid van hun diplomatieke missie te versterken teneinde dergelijke incidenten in 
de toekomst te voorkomen. Volgens waarnemers is het sinds deze zogeheten 
ambassadecrisis veel moeilijker geworden voor dissidenten van elke afkomst om 
bescherming te vinden bij buitenlandse diplomatieke delegaties in China.

Ten tweede moeten de BTR’s weliswaar een aanvulling vormen op bestaande 
asielregelingen (beoordeling van de aanvraag bij de grens of op het grondgebied van 
de lidstaten), maar het gevaar bestaat dat ze langzamerhand door deze externe-
behandelingsregelingen zullen worden vervangen: elke andere vorm van toegang tot 
het grondgebied van de EU dan via de “beschermde-toegangsregelingen” zal dan 
worden verboden, zodat asielzoekers en andere migranten allemaal hiervan gebruik 
moeten maken.

B - EXTERNALISERING – OVERDRACHT VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Zoals reeds gezegd, bestaat een andere vorm van externalisering eruit dat een deel van 
het beoogde asiel- en immigratiebeleid van de EU bij het derde land berust. Dit valt 
voortaan voor een groot deel onder het nabuurschapsbeleid van de Unie. Wat 
asielzoekers betreft wordt deze koers in twee formules vormgegeven: het delen van 
verantwoordelijkheden (ook wel “lastenverdeling” genoemd) en “bescherming zo dicht 
mogelijk bij de regio’s van herkomst” (ofwel “regionale bescherming”). De 
onderliggende gedachte achter deze twee noties is een evenwichtigere verdeling van de 
lasten die asielaanvragen met zich meebrengen. Deze worden momenteel grotendeels 
door de Europese Unie gedragen. Nu worden ze deels afgewend op niet-EU-lidstaten, 
met name de landen die zich in de buurt van het land van vertrek bevinden (de 
“regionale bescherming”). Deze tendens is al een uiting van het begrip "veilige 
landen", dat door vele lidstaten wordt gehanteerd en is vastgelegd in Richtlijn 
2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in 
de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, zelfs al 
probeert de Commissie te voorkomen dat in dezen een gemeenschappelijke lijst wordt 
aangelegd.

Dit idee, dat op het solidariteitsbeginsel stoelt, is op zich geen slechte zaak. Door de 
uitvoering echter lijkt er niet zozeer sprake te zijn van solidariteit, maar eerder van 
lastenverschuiving. Verder moet worden opgemerkt dat dit idee op een verkeerd 
uitgangspunt gebaseerd is, namelijk de gedachte van een dreigende invasie. Het zou 
nodig zijn te reageren omdat de druk van asielaanvragen op Europa zo groot zou 
kunnen worden dat de situatie onhoudbaar zou worden. Het aantal asielzoekers in de 25 
EU-lidstaten en in andere geïndustrialiseerde landen is echter nog nooit zo laag 
geweest. In vijftien jaar is dit met de helft gedaald. Tegelijkertijd is het aantal 
aanvragen in bepaalde arme landen gestegen. Ook is bekend dat de belangrijkste 
volksverplaatsingen van het zuiden naar het zuiden lopen en niet van het zuiden naar 
het noorden19. 

  
19 UNHCR, Number of asylum seekers halved since 2001, maart 2006.
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Hier worden enkele voorbeelden gegeven van de bepalingen die door de EU ten 
uitvoer zijn gebracht met het oog op het delen van verantwoordelijkheden met derde 
landen en van de problemen die deze overdracht van verantwoordelijkheden in Libië 
en Marokko met zich meebrengt.

1. Externalisering van het asiel: regionale beschermingsprogramma’s (RBP's) en 
hervestigingsprogramma’s van vluchtelingen

Eind 2004 besloot de Europese Commissie een haalbaarheidsstudie te financieren naar 
de externalisering van procedures naar de Maghreb-landen, in Libië en in Mauritanië.

Vervolgens werden er begin 2005 fondsen toegewezen aan “het versterken van de 
beschermingsbevoegdheid en de opvang ter plaatse” die, volgens de heer Frattini, 
“goedkoper leek dan de opvang in asielcentra binnen de EU-lidstaten”. Deze 
programma’s waren gericht op “het instellen van een toegankelijkere, gelijkwaardigere 
en efficiëntere internationale beschermingsregeling, in partnerschap met derde landen, 
en (om) de toegang tot bescherming in een zo vroeg mogelijk stadium mogelijk te 
maken”. Ze moesten met het oog op de “verdeling van verantwoordelijkheden” de 
bevoegdheden van derde landen die migranten en asielzoekers doorkruisten, verbeteren 
om vluchtelingen de nodige bescherming te bieden. Na Noord-Afrika wil de 
Commissie deze activiteit ook ontwikkelen in het Afrika van de grote meren en aan de 
oostgrens van de EU, met name in Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. Het idee, dat 
in september 2005 officieel werd gepresenteerd, bestaat uit het instellen van “regionale 
beschermingszones” vlak bij de landen waarvandaan ballingen vertrekken. Daar 
kunnen zij een eerste asiel vinden, met hervestigingsprogramma’s die bestemd zijn om 
in een tweede stadium bepaalde aantallen vluchtelingen te laten overkomen uit deze 
landen van eerste opvang naar EU-landen20. Dankzij een schiftingsbepaling (waarvan 
gevreesd kan worden dat de detentie van deze kandidaten niet een van de hoekstenen 
zal zijn) is dit een manier om de eisen uit het Verdrag van Genève inzake vluchtelingen 
te verenigen met de migratiebehoeften van Europa. 

Het idee om landen in het kader van een daadwerkelijk partnerschapsbeleid te helpen 
vooruitgang te boeken op het gebied van respect voor de rechten van migranten en het 
asielrecht, is op zich zeker niet slecht. De huidige stand van zaken maakt dit echter 
weinig geloofwaardig, gezien de neiging van de EU om de legale toegang tot haar 
grenzen meer en meer te beperken voor buitenlanders die in principe gebruik moeten 
kunnen maken van het “recht” deze over te steken, met name vluchtelingen. Daardoor 
lijkt het er meer op dat deze inspanningen bedoeld zijn om hen in deze “veilige” zones 
te houden.

In het kader van dit nieuwe partnerschap zijn de landen waar deze “wachtzones” voor 
een EU-visum moeten worden ingesteld, echter verre van “veilig” als het gaat om de 
bescherming die zij moeten bieden. Volgens de NGO Human Rights Watch worden 
asielzoekers en migranten door de Oekraïense autoriteiten op een onacceptabele manier 
behandeld en zelfs mishandeld: ze worden langdurig vastgehouden, aan fysiek en 

  
20COM (2005)0388 def.
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verbaal geweld onderworpen en moeten in sommige gevallen gedwongen terugkeren 
naar het land van herkomst, waar zij het risico lopen te worden gemarteld en 
vervolgd21. Wat Wit-Rusland betreft heeft de voorzitter van de Unie zelf onlangs nog 
zijn bezorgdheid uitgesproken over de herhaalde schendingen van de mensenrechten 
die daar plaatsvinden22. En hoewel Oekraïne en Moldavië partnerlanden zijn in het 
ENB, moet erop worden gewezen dat Wit-Rusland daarvan is uitgesloten vanwege het 
gebrek aan eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat in dat 
land. Moeten we hieruit concluderen dat deze redenen geen belemmering vormen 
wanneer het gaat over het lot van vreemdelingen en asielzoekers?

De kloof tussen de werkelijkheid en het PPR-programma wekt de indruk dat de 
doellanden, in tegenstelling tot wat wordt gezegd, niet gekozen zijn vanwege het feit 
dat zij het mogelijk maken vluchtelingen te beschermen, maar vanwege hun 
geografische ligging en vanwege het feit dat zij kunnen fungeren als buffer om Europa 
tegen ongewenste personen te beschermen. 

De hervestiging van vluchtelingen houdt in dat vluchtelingen uit het land van eerste 
asiel worden overgebracht naar een opvangland waar zij zich definitief kunnen 
vestigen. Als ook dit aspect onderdeel van de Europese asielregeling wordt, is dit even 
zorgwekkend, om dezelfde redenen. Als aloud instrument van de algemene regeling ter 
bescherming van vluchtelingen valt de hervestiging van vluchtelingen onder de 
internationale solidariteit met landen van eerste asiel. Deze is niet ontworpen om de 
opvang van asielzoekers die met eigen middelen zijn aangekomen, te vervangen. De 
plaats die hervestiging tegenwoordig echter in de Europese programma’s inneemt, 
wekt de indrukt dat dit dient tot het rechtvaardigen van maatregelen die de spontane 
aankomst van asielzoekers verbieden. En dat dit een van de steunpilaren voor de 
externalisering vormt, waardoor vluchtelingen afhankelijk van de behoeften van 
lidstaten kunnen worden doorgesluisd. 

2. Clausules en terugkeerovereenkomsten

De terugkeer van onrechtmatig aanwezige buitenlanders is een van de prioritaire 
doelstellingen van de EU bij het beheer van de migratiestromen. De 
terugkeerovereenkomsten kunnen als de hoeksteen van deze doelstelling worden 
beschouwd. De ondertekening van dergelijke overeenkomsten, die partnerlanden 
verplicht hun eigen onderdanen en soms immigranten van andere nationaliteiten “terug 
te nemen” wanneer deze zich onrechtmatig op het grondgebied van een lidstaat 
bevinden na over hun grondgebied te zijn gereisd, speelt daarom een doorslaggevende 
rol bij de betrekkingen van de EU met het land dat zij bij haar immigratiebeleid wil 
betrekken. De lidstaten hebben in de periode voorafgaand aan de uitbreiding van 2004 
vaak hiertoe hun toevlucht genomen om de toekomstige lidstaten te stimuleren hun 
grenzen veilig te stellen. Daarom zijn er sinds 1990 meerdere overeenkomsten van dit 
type gesloten tussen de landen die het Schengen-akkoord hebben ondertekend en de 
landen in Centraal- en Oost-Europa, nog vóórdat de Commissie voor overeenkomsten 

  
21 Human Rights Watch, Ukraine : des migrants et des demandeurs d’asile régulièrement maltraités, persbericht, 

30 november 2005.
22 Verklaring van de voorzitter namens de Europese Unie met betrekking tot de “antirevolutionaire wet” in Wit-

Rusland, persbericht van 2 december 2005.
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tussen de EU en derde landen een onderhandelingsmandaat kreeg. De eerste van deze 
reeks was met Polen dat inmiddels lid is van de EU en is afgesloten in ruil voor de 
afschaffing van toeristenvisa voor de inwoners van dit land en daarna door de 
ondertekening van een economische associatieovereenkomst met de Europese Unie. De 
EU heeft dit systeem uitgebreid naar het zuiden door in het kader van de samenwerking 
die aan de basis ligt van de betrekkingen met de ACS-landen (Afrika, Cariben, Stille 
Oceaan) te voorzien in een algemene terugkeerclausule van illegalen23.

Over de inhoud van een terugkeerovereenkomst tussen de EU en Marokko wordt al 
enkele jaren onderhandeld. Het struikelblok vormt de eis van de EU dat Marokko niet 
alleen al zijn onderdanen die zich onrechtmatig in de lidstaten bevinden moet 
terugnemen, maar ook alle migranten die via zijn grondgebied Europa zijn 
binnengekomen.

Het wantrouwen van dit land geeft blijk van de reserves die reeds in 2000 door het 
Euromediterraan netwerk voor de mensenrechten (REMDH) waren geuit. Dat vreesde 
dat het terugkeerprincipe “derde landen verplichtte tot het versterken van hun 
grensbeleid en om een strenger visumbeleid aan te nemen, waardoor zij bufferzones 
van Europa werden ten opzichte van migranten en asielzoekers”. Het REMDH maakte 
zich ook zorgen over degenen die door de toepassing van deze akkoorden werden 
teruggestuurd, vanwege het gebrek aan informatie over de toegepaste normen door de 
landen ten zuiden en oosten van de Middellandse Zee ter bescherming van 
vluchtelingen24. Zes jaar later zijn deze reserves en zorgen nog niet verdwenen. Omdat 
Spanje echter, om de toestroom op de Canarische eilanden het hoofd te kunnen bieden, 
met spoed een “Afrika-plan” wil instellen, wordt nu met prioriteit onderhandeld over 
terugkeerovereenkomsten met zes nieuwe landen (Senegal, Gambia, Kaapverdië, 
Guinee-Bissau, Guinee en Niger).

3. Het voorbeeld van Libië

Libië laat goed de uitdagingen van “de externe dimensie van het asiel- en 
immigratiebeleid” zien. Dit land heeft op politiek vlak bijna geen enkele contractuele 
relatie met de Europese Unie. Hoewel het in 1999 de status van waarnemer bij het 
proces van Barcelona heeft gekregen, is het land geen partij25 en staat het evenmin op 
de lijst van landen die bij het Europees nabuurschapsbeleid betrokken zijn, omdat 
toetreding tot het proces van Barcelona daarvoor een vereiste is. De Europese Unie 
beschikt dus over geen enkele formele basis om met Libië een partnerschap over 
migratievraagstukken aan te gaan. Toch voelde de EU zich vanwege de strategische 
positie van Libië op migratieroutes duidelijk genoodzaakt in actie te komen, ondanks 
deze afwezigheid van een discussiekader. 

In april 2003 en later in 2004 werden er door de Europese Commissie missies 
georganiseerd om de Libische autoriteiten te polsen over een mogelijke samenwerking 

  
23 Overeenkomst van Cotonou tussen de EU en de ACS-landen, juni 2000.
24 Actieplan van het REMDH dat tijdens de vierde algemene bijeenkomst is aangenomen, november 2000.
25 Zie voor dit onderwerp de samenvatting van Hélène Flautre, Europees gedeputeerde en voorzitter van de 

Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement, bij terugkeer van een missie naar Libië van 17 t/m 20 
april 2005.
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bij vraagstukken met betrekking tot illegale immigratie. In haar verslag van 2004 merkt 
de Commissie op dat de schendingen van de mensenrechten overduidelijk zijn en dat 
zij geen concrete informatie of gegevens over de uitzettingsprocedures van 
buitenlanders heeft kunnen krijgen, waarvan zij alleen heeft gehoord dat deze over het 
algemeen collectief zijn en zich afspelen naar het land van herkomst, zonder de 
persoonlijke situatie van elke persoon te bekijken. De Commissie voegt hieraan toe dat 
het land, dat alleen economische migranten toelaat die naar Libië komen om geld te 
verdienen en daarna weer weggaan, niet voornemens is een beleid op te maken voor het 
legale en formele onderscheid tussen asielzoekers en economische migranten uit angst 
een “achterdeur” open te zetten. Desondanks zijn bij de missie tijdens bezoeken aan de 
kampen (Libië telt ten minste twintig gesloten centra voor buitenlanders) personen 
aangetroffen die internationale bescherming zochten en van wie sommigen reeds door 
de HCV in andere landen als vluchteling waren erkend. Er moet worden gewezen op 
het feit dat Libië het Verdrag van Genève inzake de vluchtelingen niet heeft 
ondertekend en dat er geen enkele samenwerkingsovereenkomst tussen Libië en de 
HCV bestaat. Ook heeft het bureau van de HCV in Tripoli geen officiële status en kan 
de vluchtelingen in dat land dus geen enkele internationale bescherming worden 
verzekerd.

Deze informatie wordt door verscheidene waarnemers onderschreven. De HCV kan 
Libië niet als een veilig land voor asielzoekers aanmerken. Amnesty International 
bevestigt dat er in Libië geen garanties inzake de rechten van vluchtelingen bestaan. 
Het Europees Parlement op zijn beurt heeft een resolutie aangenomen waarin zij het 
terugzenden van immigranten stellig veroordeelt, bijvoorbeeld zoals dat in 2004 en 
2005 door de Italiaanse autoriteiten naar Libië is gedaan. Daarbij verklaarde het EP dat 
dit land zich schuldig maakt aan “willekeurige arrestatie, detentie en uitzetting” en zegt 
het “bezorgd te zijn door de behandeling en de slechte leefomstandigheden van 
personen die vastgehouden worden in kampen in Libië en de recente repatriëringen 
door Libië van buitenlanders naar hun land van herkomst in omstandigheden die noch 
hun waardigheid, noch hun overleven garanderen”26. Meerdere parlementaire missies 
hebben deze analyse bevestigd. Meer dan twintig NGO’s die in verschillende Europese 
landen en in Marokko de rechten van migranten en asielzoekers verdedigen, hebben de 
Europese Unie gevraagd “elke beslissing tot Europese en bilaterale samenwerking op 
het gebied van migratie met Libië op te schorten”, waaraan werd toegevoegd dat “de 
ratificatie van het ten uitvoer leggen van internationale overeenkomsten waarin de 
bescherming van mensenrechten gegarandeerd wordt, zoals het Verdrag van Genève 
[…] een onmisbare voorwaarde zijn”.

Deze waarschuwingen uit verschillende hoeken hebben de Europese Unie er niet van 
weerhouden om in 2005 een, zoals zij dat noemt, “langetermijnstrategie” aan te gaan 
met Tripoli ter bestrijding van de illegale immigratie vanaf de Libische kust naar de 
kust van de Unie. Dit hield in dat Libische grenswachten en politieagenten met 
Europese patrouilles op zee gingen samenwerken en dat een werkgroep werd opgericht 
die werd belast met het opstellen van “een gezamenlijk actieplan voor de redding op 
zee” van boten met illegale immigranten. Hoe zit het met het lot van degenen aan 
boord van deze boten die bescherming behoeven? Hoe zit het met de behandeling van 

  
26 Resolutie van het Europees Parlement inzake Lampedusa, 14 april 2005.
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migranten zonder papieren die door Libië zullen worden uitgewezen, wanneer men 
zich bedenkt onder welke omstandigheden zij worden vastgehouden, bestolen en 
uitgezet? Vragen waarop de geruststellende antwoorden van Commissielid Frattini niet 
echt overtuigend zijn.

Desalniettemin stelde de Commissie in december 2005 in een mededeling ("Prioritaire 
acties om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de migratie")27 tevreden vast 
dat "belangrijke vooruitgang (…) in de betrekkingen tussen de EU en Libië is 
geboekt". Verder wordt daarin aangekondigd dat de partijen een gezamenlijk actieplan 
inzake illegale migratie overeen zullen komen. Omdat de bescherming van de kust om 
te voorkomen dat migranten Libië verlaten niet volstaat, zou de EU dit kader kunnen 
aangrijpen om te voorkomen dat mensen in Libië aankomen. In een verslag dat begin 
maart 2006 is gepresenteerd, wil de Maltese gedeputeerde in Europa, Simon Busuttil, 
dat de samenwerking met Libië wordt aangehaald om te helpen bij het beheer van de 
immigranten die geconcentreerd zijn in het zuiden van het land. Veel immigranten zijn 
afkomstig uit het Afrika ten zuiden van de Sahara, omdat Libië van hen geen visum 
vereist. Men kan er dus op wachten dat er steeds meer obstakels steeds verder zuidelijk 
zullen worden geplaatst, waardoor het risico bestaat dat migranten steeds gevaarlijkere 
routes zullen nemen.

4. Het voorbeeld van Marokko

Jarenlang vormde Marokko het voornaamste doorreisland voor migranten die op weg 
waren naar Spanje en van daaruit naar de rest van de Europese Unie. Het geïntegreerd 
extern surveillancesysteem (SIVE) (met onder meer Spaans-Marokkaanse patrouilles) 
dat langs de Spaanse kusten is ingevoerd en de versterking van de bescherming rond de 
Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Marokko (met muren van zes 
meter hoog), waardoor de toegang tot Europa moeilijker wordt, hebben sinds 2003-
2004 een halt toegeroepen aan de migrantenpopulatie van personen die voornamelijk 
afkomstig zijn uit landen ten zuiden van de Sahara en die wachten op een kans om de 
grens over te steken. Tussen augustus en oktober 2005 hebben bijna twintig personen 
de dood gevonden door het optreden van Marokkaanse politieagenten die een groep 
van enkele honderden migranten wilden beletten over de muren te klimmen. In de 
dagen daarna zijn enkele honderden personen opgepakt en uitgezet naar hetzij hun land 
van herkomst, hetzij de zuidgrens van het land. Tegelijkertijd werd er een groep van 
73 Afrikaanse migranten uit Spanje teruggestuurd naar Marokko op basis van een 
terugkeerovereenkomst tussen de twee landen. In beide gevallen is het beginsel van 
niet-uitwijzing niet opgevolgd. Dit beginsel houdt in dat een land dat het Verdrag van 
Genève heeft ondertekend (zoals Marokko), geen buitenlanders mag terugsturen 
voordat deze een eventuele verzoek tot internationale bescherming hebben kunnen 
indienen. Bovendien zijn ook asielzoekers en wellicht personen die al een erkende 
vluchtelingenstatus hadden, het slachtoffer van deze praktijken geworden. 

Het lot dat asielzoekers in Marokko wacht, is zo zorgwekkend dat de HCV, die 
recentelijk zijn aanwezigheid aldaar heeft versterkt, nog heel wat werk te wachten 
staat. Zijn vertegenwoordigers zijn niet bevoegd de plekken waar asielzoekers zich 

  
27 COM(2005)0621 def.
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bevinden te bezoeken en vanwege de wet op buitenlanders ondervinden zij zeer veel 
moeilijkheden bij het reizen. Het lot van statutaire vluchtelingen in Marokko is niet 
veel beter. Op hen is geen enkele integratiebepaling van toepassing en ze leven in zeer 
moeilijke omstandigheden. In september 2004 is er door de HCV 1 miljoen euro 
vrijgemaakt om “de bevoegdheid van Noord-Afrikaanse doorreislanden om zelf 
asielzoekers en immigranten te onderscheppen te vergroten”28. De HCV beoogt 
hiermee landen te helpen bij het ontwikkelen van een nationale asielregeling, bij het 
opleiden van functionarissen en bij de ondersteuning van NGO’s. Er moet worden 
geconstateerd dat deze doelstellingen een jaar later nog lang niet bereikt zijn in 
Marokko, dat tot op de dag van vandaag met betrekking tot de beginselen die de EU 
aanhangt (Verdrag van Genève inzake vluchtelingen, Europees verdrag voor de rechten 
van de mens) een onveilig land blijft voor zowel migranten als asielzoekers, zoals de 
gebeurtenissen in het najaar van 2005 hebben aangetoond29. 

Als de EU door middel van een eventuele terugkeerovereenkomst en het beheer van de 
migratiestromen die naar dat land worden teruggestuurd een beroep op Marokko wil 
doen, loopt zij het risico dat de migranten die zij terugstuurt worden behandeld op een 
wijze die niet in overeenstemming is met de humanitaire rechten.

Wat eventuele asielzoekers betreft zet zij de veiligheid van aanvragers op het spel door 
een buitenproportionele verantwoording op de schouders te leggen van een land dat 
nog geen een nationale asielregeling heeft en dat tot op heden de rechten van degenen 
die bescherming behoeven niet respecteert. 

IV CONCLUSIE

Het voorbeeld van Marokko is kenmerkend voor de gevaren die momenteel aan de 
externe dimensie van het asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie kunnen 
kleven. In dit verband kunnen twee belangrijke punten van kritiek worden 
geformuleerd, die de verschillende effecten van deze balans weergeven. Omdat de 
samenwerking van de EU met haar buurlanden voor het welslagen van het 
grenscontrolebeleid eurogericht is, houdt deze minder rekening met de wederzijdse 
belangen van het partnerschap dan met de eigen doelstellingen. In allianties wordt 
voorrang gegeven aan het geografische criterium ten koste van het respect voor de 
grondrechten, waardoor er verdragen met Libië zijn gesloten en men dat ook met Wit-
Rusland van plan is. Deze samenwerking is echter afhankelijk van de goede wil van de 
desbetreffende landen. De prioriteiten die de Europese Commissie in november 2005 
heeft gesteld en die als leidraad voor de Europees-Afrikaanse dialoog moeten dienen, 
geven ook blijk van deze dubbele tendens. In 2000 heeft de Europese Commissie 
gepleit voor mobiliteit als ontwikkelingsfactor: “de partnerschapaanpak moet als 

  
28 Samenvatting van de informele bijeenkomst van de Raad JBZ, 3 oktober 2004.
29 Zie met name AFVIC, Cimade, Refoulements et expulsions massives de migrants et demandeurs d’asile, verslag 

van een missie van 7-9 oktober 2005; MSF, Violence et immigration : rapport sur l’immigration subsaharienne 
au Maroc, september 2005.
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raamwerk dienen om flexibel om te gaan met nieuwe migratietrends die zich nu 
ontwikkelen in de wereld, met het concept van migratie als mobiliteitspatroon dat 
migranten stimuleert om hun banden met het land van herkomst te behouden en te 
ontwikkelen”. De angst bestaat dat de oplossingen die nu de voorkeur hebben en die 
eruit bestaan de grenzen van de Unie steeds verder naar voren te plaatsen door de 
immigratie bij de bron te houden, niet op hetzelfde niveau staan als de problemen en 
bijdragen aan een uitsluitingzone in de omgeving. Dit beeld is zeker niet overtrokken, 
zoals blijkt uit het feit dat sinds enkele maanden het concept "illegale emigratie" in het 
debat (en in de pers) opduikt als aanduiding van die verschijnselen die mogelijkerwijs 
uit "illegale immigratie" kunnen voortvloeien, alsmede uit het simpele feit dat men op 
weg gaat om zijn land te verlaten30. Welnu, noch dit concept noch de praktijken (de 
strijd tegen "illegale emigratie") die hierdoor lijken te worden gebillijkt, hebben enige 
legitimiteit als het gaat om de Universele Verklaring van de rechten van de mens
(artikel 13, lid 2), waarin staat: "Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip 
van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.". Dit recht wordt in meerdere 
internationale teksten op dwingende wijze onderschreven, onder meer in het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten uit 1966. Door 
emigranten het etiket van crimineel op te plakken bevestigt deze formule het idee dat 
het normaal zou zijn een groot deel van de Afrikaanse bevolking als het ware huisarrest 
op te leggen, namelijk degenen die door de algehele visaverplichting voor toegang tot 
de ontwikkelde landen geen enkel perspectief hebben om "legaal" naar een ander land 
te gaan.

Het lijkt erop dat de Unie de lering die zij uit eigen ervaringen heeft getrokken, niet op 
derde landen wil toepassen. Het voorbeeld van Malta is op dit punt veelzeggend. Het is 
bekend dat het vooruitzicht van de uitbreiding, met de druk die de kandidaat-landen 
van de EU inzake de beveiliging van hun externe grenzen ondervonden, er in dit voor 
de aankomst van immigranten over zee kwetsbare land toe heeft geleid dat voor 
migranten en asielzoekers bepalingen zijn opgesteld die strijdig zijn met de 
mensenrechten, met name door de systematische en langdurige detentie in kampen, 
onder omstandigheden die door het Parlement in zijn resolutie over de 
vluchtelingenkampen op Malta die in april 2006 is aangenomen, worden bestempeld 
als “ver onder de internationaal erkende normen”. Een van de aanbevelingen uit deze 
resolutie betrof de afschaffing van het principe uit Verordening (EG) nr. 343/2003 
(Dublin II) dat een “ondraaglijke last oplegt aan de landen ten zuiden en oosten van de 
EU” om zo alle verantwoordelijkheden evenredig over de lidstaten te verdelen. En toch 
ratificeert de Unie, in het kader van het extern beleid, een net zo ongelijk systeem dat 
Noord-Afrikaanse landen in een situatie plaatst die in Malta als ondraaglijk wordt 
omschreven: door derde landen er min of meer toe te dwingen asielzoekers die hun 
grondgebied doorkruisen onder hun hoede nemen, neemt ze het risico dat deze slecht 
zullen worden behandeld of zelfs in kampen worden opgesloten zoals nu al in Libië 
gebeurt. Wat de administratieve detentie van migranten en asielzoekers betreft, kan 

  
30 Een communiqué van de Conferentie van ministers van Binnenlandse Zaken van het oostelijk Middellandse-

Zeegebied (CIMO), die op 11 en 12 mei 2006 te Nice plaatsvond, prijst "de inspanningen van de zuidelijke 
landen van het Middellandse-Zeegebied om de illegale emigratie naar Europa tegen te gaan". De Senegalese 
autoriteiten hebben op hun beurt bekendgemaakt dat zij op hun eigen grondgebied  ruim 1 500 "kandidaten voor 
illegale emigratie" hebben aangehouden, omdat zij op het punt stonden in een kano naar de Canarische Eilanden 
te varen.
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overigens worden gezegd dat de Spaanse regering en de Europese Commissie eind mei 
2006 samen vijftien maatregelen hebben getroffen om iets aan de massale toestroom 
naar de Canarische Eilanden te doen, en dat een van die maatregelen betrekking heeft 
op de inrichting van "opvangcentra" in de doorreislanden, in navolging van het 
noodcentrum dat in Mauritanië uit de grond is gestampt en dat door Spaanse agenten 
wordt beheerd.

In de jaren zestig heeft het jonge Europa een reëel samenwerkingsbeleid met zijn 
buurlanden (Turkije, Maghreb-landen) kunnen formuleren. Dit werd geconcretiseerd 
door associatie- en samenwerkingsovereenkomsten die tot doel hadden hun inwoners 
bepaalde voordelen toe te kennen (zoals vrij verkeer, werk en sociale rechten) en op 
termijn een welvaart te garanderen die hoog genoeg was om de onderliggende 
emigratiefactoren uit de weg te ruimen. Sinds de jaren negentig is deze samenwerking 
langzaam vervormd tot een onderhandelings- of zelfs chantage-instrument om derde 
landen in dienst te stellen van het migratiebeleid van de EU. Het keerpunt was de 
Europese top in Sevilla van juni 2002, waarbij het Spaanse voorzitterschap voorstelde 
derde landen die weigerden hieraan mee te werken, sancties op te leggen door op de 
ontwikkelingshulp te korten. Hoewel dit initiatief door de staatshoofden en 
regeringsleiders officieel is verworpen, worden de hulpprogramma’s voor 
migratiebeheer sinds deze datum door de Europese Commissie wel op een “win-
winbasis” aan derde landen toegekend. Er is nog tijd om deze tendens te keren, door 
het respect voor de grondrechten als uitgangspunt te nemen in de betrekkingen tussen 
de Unie en haar buurlanden.



DT\619330NL.doc PE 374.366

24

AANBEVELINGEN

1. De eerbiediging van de fundamentele rechten een centrale plaats in de 
betrekkingen tussen de Unie en haar buurlanden geven

De eerbiediging van de fundamentele rechten en de naleving van internationale 
afspraken die de lidstaten op het gebied van de mensenrechten hebben gemaakt, mogen 
niet beperkt blijven tot een principeoproep in de akkoorden die tussen de EU en derde 
landen worden gesloten. In de praktijk komt daar immers vaak niets van terecht, vooral 
als het gaat om operationele maatregelen. 
Net zoals de akkoorden tussen de EU en haar partners een "migratieclausule" bevatten,

- moet het Parlement erop toezien dat de eerbiediging van de fundamentele rechten een 
randvoorwaarde is voor elk programma dat zij met een derde land aangaat en voor elke 
operationele maatregel in het kader van de strijd tegen illegale immigratie. 

Terugkeerovereenkomsten

Dit geldt vooral voor de terugkeerovereenkomsten, die worden gepresenteerd als een 
onmisbaar instrument in alle betrekkingen tussen de EU en haar partners, ook in het 
kader van haar nabuurschapsbeleid. Een terugkeerovereenkomst kan immers in de 
hand werken dat de fundamentele rechten van degenen die worden teruggezonden, 
worden geschonden, ofwel direct in het eerste terugkeerland, ofwel in het land waar ze 
uiteindelijk terechtkomen. De verantwoordelijkheid van de EU komt hierbij niet om de 
hoek kijken. Omdat het niet mogelijk is om al tijdens de onderhandelingen invloed uit 
te oefenen op de terugkeerovereenkomsten die de EU wil sluiten, moet het Parlement:

- eisen dat er een procedure van toezicht wordt ingesteld op de uitvoering van de 
terugkeerovereenkomsten als het gaat om de eerbiediging van de rechten van de 
teruggezonden buitenlanders en 
- onderzoeken tot welke effectieve middelen zij hun toevlucht kunnen nemen als hun 
rechten na hun terugkeer inderdaad worden geschonden.

Detentie

In talloze internationale teksten wordt de administratieve opsluiting van buitenlanders 
nauwkeurig omschreven. Daarin wordt vooral gezegd dat al degenen die van hun 
vrijheid beroofd zijn, waardig en op menselijke wijze moeten worden behandeld. De 
eisen zijn nog strenger als het gaat om de detentie van asielzoekers. De missies die de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in 2005 en 2006 in 
Italië, Malta, Spanje en Frankrijk hebben uitgevoerd, brachten aan het licht dat de 
naleving van deze regels in alle lidstaten veel te wensen overliet. Ter voortzetting van 
dit onderzoek naar de integratie van de externe dimensie van het immigratie- en 
asielbeleid van de EU 

- moeten regelmatig parlementaire missies worden uitgevoerd naar detentiecentra voor 
buitenlanders buiten EU-grondgebied, ongeacht het feit of het nu gaat om centra die 
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door de autoriteiten van een derde land worden beheerd in het kader van hun 
medewerking aan het grenscontrolebeleid van de Unie (zoals in Libië) of om centra die 
direct onder het beheer van de lidstaten staan (zoals in Mauritanië).

2. Toezien op de onverkorte naleving van het asielrecht

Regionale beschermingsprogramma's

Regionale beschermingsprogramma's mogen alleen worden opgezet als van tevoren 
wordt gegarandeerd dat de rechten van asielzoekers en van vluchtelingen in de 
doellanden onverkort zullen worden geëerbiedigd. Dit is niet het geval in bepaalde 
landen die de Europese Commissie voor een pilotprogramma heeft uitgekozen, zoals 
Wit-Rusland en Oekraïne. Deze eis sluit al op voorhand die landen uit die het Verdrag 
van Genève inzake vluchtelingen niet hebben ondertekend. Hetzelfde geldt voor die 
landen die dit verdrag wel hebben ondertekend, maar waarvan inmiddels is gebleken 
dat zij deze beginselen niet kunnen of willen eerbiedigen. Ook moet deze eis die 
landen weren waarvan bekend is dat zij de mensenrechten of democratische beginselen 
herhaaldelijk met voeten treden. 

Aan de hand van de balans die elk jaar van de mensenrechten wereldwijd wordt 
opgemaakt, moet het Parlement nagaan welke landen niet in aanmerking komen voor 
samenwerking op het gebied van migratie- en asielzaken, omdat het respect voor de 
fundamentele rechten in het gedrang zou kunnen komen.

Hervestiging van vluchtelingen 

De hervestiging van vluchtelingen, die in de regionale beschermingsprogramma's is 
opgenomen, mag onder geen beding een alternatief vormen voor "spontane" 
asielaanvragen, zoals bijvoorbeeld in Australië wel gebeurt.

Het Parlement moet erop toezien dat de hervestiging van vluchtelingen in het debat 
over een Europees asielbeleid steeds wordt gezien als een aanvullend beschermings-
instrument bij de opvang van asielzoekers op het grondgebied van de lidstaten.

Uitbreiding van het Dublin-mechanisme tot buiten de EU

Door de gecombineerde toepassing van terugkeerovereenkomsten en het concept van 
de "veilige landen" kunnen lidstaten buitenlanders naar een derde land terugsturen 
zonder dat zij een eventuele asielaanvraag in behandeling hebben genomen, op grond 
van het feit dat deze mensen zogenaamd in dat land bescherming hadden kunnen 
krijgen. Dit mechanisme houdt niet alleen risico's voor de asielzoekers in, maar kan 
ook het doorreisland met zware lasten opschepen. Op grond van dezelfde argumenten 
die het Parlement in zijn resolutie van april 2006 over de vluchtelingenkampen in 
Malta heeft aangevoerd,

moet het Parlement uit solidariteit met de partnerlanden nagaan welke middelen er zijn 
om zich te verzetten tegen een overdracht van de verantwoordelijkheden van de EU 
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met betrekking tot asielzoekers naar derde landen die vaak de middelen, de logistiek en 
de capaciteit ontberen om vluchtelingen op te nemen.

3. Billijke betrekkingen tussen de EU en haar partners nastreven

Conventie van de Verenigde Naties ter bescherming van de rechten van alle 
arbeidsmigranten en hun gezinsleden

Bij de betrekkingen die de EU met derde landen inzake migratiezaken onderhoudt, 
staan de belangen van de EU voorop. Voor de partners zit er vaak niets anders op dan 
zich daarbij neer te leggen. Om deze onevenwichtige situatie recht te trekken

moet het Parlement zijn steun verlenen aan de vele initiatieven die gericht zijn op de 
ratificatie door de EU van de internationale Conventie ter bescherming van de rechten 
van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden. Deze is op 1 juli 2003 van kracht 
geworden, maar geen enkele geïndustrialiseerde staat heeft deze nog ondertekend. 

Door die ratificatie zou de EU blijk geven van haar bereidheid om met emigratielanden 
een relatie op te bouwen die in hun beider belang is.

Nabuurschapsbeleid

Het Parlement is nauwelijks betrokken geweest bij de onderhandelingen over de 
uitvoering van het nabuurschapsbeleid. Ook nu nog wordt het Parlement alleen 
"geïnformeerd" over de ontwikkelingen. De Euromediterrane Parlementaire 
Vergadering (EPV) is er evenmin bij betrokken, terwijl de EPV namens de mediterrane 
regio voorstander is van een verlenging van het proces van Barcelona waarvan zij het 
politieke instrument is. Het Parlement op zijn beurt moet toezicht houden op het 
financiële instrument van de EPV (ENPI). In dit kader 

moet het Parlement alle financieringsvoorstellen in het kader van JBZ nauwlettend in 
de gaten houden en erop toezien dat de eerbiediging van de mensenrechten als 
voorwaarde wordt opgenomen in alle beslissingen op het gebied van migratie, asiel en 
grenscontroles.

Alle acties van het Parlement op elkaar afstemmen

Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de uitdaging die in het licht van de 
wereldwijde migratieproblemen momenteel wordt gevormd door de vergaande 
interactie tussen het buitenlandse en samenwerkingsbeleid van de Unie en alle zaken 
die in het kader van JBZ met het asiel- en immigratiebeleid te maken hebben 

is het absoluut noodzakelijk dat de bestaande banden tussen de verschillende parle-
mentaire commissies nog verder worden aangehaald, vooral die tussen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie ontwikkelings-
samenwerking, de Commissie buitenlandse zaken en de Subcommissie mensenrechten. 
Hiertoe moeten multidisciplinaire werkgroepen in het leven worden geroepen.


