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Betreft: Verzoekschrift 0350/2011, ingediend door Peter Oedinger (Duitse 
nationaliteit), namens Eine-Welt-Initiative Korschenbroich, gesteund door 13 
medeondertekenaars, over de opvang van vluchtelingen in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener roept de Europese Unie ertoe op een einde te maken aan het massale sterven van 
vluchtelingen die per boot op weg zijn naar Europa. Zij vinden dat de afwerende activiteiten 
van Frontex aan de buitengrenzen moeten worden beëindigd en dat Frontex moet worden 
ingezet om vluchtelingen op te vangen. Ook moet er een einde komen aan de economische 
discriminatie van ontwikkelingslanden door de EU, moet de EU een menswaardig 
immigratiebeleid voeren, de mensenrechten eerbiedigen en zich houden aan de eigen joods-
christelijke canon. Indiener wil voorts dat de EU vluchtelingen uit de oorlogsgebieden in de 
Arabische wereld opneemt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Politieke onrust en militaire conflicten in het zuidelijke Middellandse Zeegebied hebben 
verlies aan mensenlevens en de ontheemding van honderdduizenden mensen tot gevolg 
gehad. De EU heeft snel en proactief op deze uitdaging gereageerd. Om bij te dragen aan de 
humanitaire noodhulp hebben de Commissie en de lidstaten aanzienlijke financiële middelen 
vrijgemaakt.

De Commissie is zich terdege bewust van de dramatische situatie van migranten die de 
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Middellandse Zee oversteken en betreurt het feit dat zo velen daarbij het leven verliezen ten 
zeerste. De Commissie doet al het mogelijke om te proberen dergelijke tragedies te 
voorkomen teneinde het aantal dodelijke slachtoffers omlaag te brengen, en zal dat ook 
blijven doen. Daarom zijn in de door Frontex gecoördineerde gezamenlijke operatie Hermes 
2011, die op 20 februari 2011 van start ging, opsporings- en reddingsactiviteiten opgenomen. 
De operatie omvat tevens hulp aan Italië bij het screenen en registreren van aangekomen 
migranten.

Voor wat betreft de in Libië gestrande vluchtelingen heeft de Commissie op 12 mei 2011 een 
ministeriële donorconferentie georganiseerd waarbij de EU-lidstaten en andere Europese 
landen hebben toegezegd ruim zevenhonderd zeer kwetsbare vluchtelingen die langdurig in 
Libië gestrand waren geweest op hun grondgebied te hervestigen. Naast de voornoemde 
humanitaire hulp is de Europese Commissie voornemens zo snel mogelijk een regionaal 
beschermingsprogramma ten uitvoer te leggen voor Egypte en Tunesië – en zo mogelijk Libië 
– dat bedoeld is om betere mogelijkheden te scheppen om vluchtelingen die in deze landen 
zijn gestrand te helpen, en om de wetgeving en administratieve capaciteit van deze landen om 
vluchtelingen conform de internationale normen te behandelen te ontwikkelen. Beide 
initiatieven zullen ten uitvoer worden gelegd met ondersteuning van het Bureau van de Hoge 
Commissaris voor Vluchtelingen van de VN en van de Internationale Organisatie voor 
Migratie. De Commissie hoopt dat deze twee maatregelen, als onderdeel van een breder 
pakket aan maatregelen dat de EU toepast, ertoe zullen bijdragen dat mensen, op zoek naar 
bescherming, zich minder genoodzaakt zien de Middellandse Zee over te steken, en zodoende 
de kans op tragedies op zee zullen verlagen.

De Commissie streeft naar een samenhangende aanpak van de EU op het gebied van migratie, 
mobiliteit en veiligheid, met name ten opzichte van de landen in het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-beleid dient gebaseerd te zijn op 
vijf toezeggingen: organisatie van legale migratie, bestrijding van illegale migratie, 
versterking van de buitengrenzen, ontwikkeling van een EU-asielstelsel, en totstandbrenging 
van een wereldwijd partnerschap voor migratie en ontwikkeling.

Meer specifiek op het punt van de rechten van asielzoekers en vluchtelingen zet de Unie zich 
in om een gemeenschappelijk Europees asielstelsel vast te stellen op basis van de volledige en 
inclusieve toepassing van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen 
van 1951. Er is een uitgebreid pakket aan EU-wetgeving met betrekking tot asielkwesties, 
waarin onder andere toegang tot de asielprocedure wordt gewaarborgd, de criteria worden 
gedefinieerd voor erkenning als vluchteling of persoon die in aanmerking komt voor 
subsidiaire bescherming, en de minimumnormen worden vastgesteld voor de opvang van 
asielzoekers. Daarnaast heeft de Europese Unie onlangs het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken opgericht om aan een betere toepassing van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel bij te dragen, om de praktische samenwerking tussen de lidstaten op het gebied 
van asielzaken te versterken en om de operationele steun aan lidstaten waarvan de asielstelsels 
en opvangvoorzieningen onder bijzondere druk staan te coördineren.


