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nationaliteit), namens de Lega Nord, afdeling Martellago, over een 
gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de recente crisis in Libië en de daaruit voortvloeiende massale 
toestroom naar Italië van vluchtelingen en immigranten uit de Maghreb en acht een 
gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid noodzakelijk. 

Volgens indiener wordt de mededeling van de Commissie van 17 juni 2008 “Een 
gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en 
instrumenten” (COM(2008) 359) niet ten uitvoer gelegd door de Europese instellingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Opmerkingen van de Commissie

Migratiekwesties hebben een grote politieke impact in de EU. Een gemeenschappelijk 
immigratiebeleid is een fundamentele prioriteit voor de EU als zij erin wil slagen om zowel de 
voordelen van de situatie te benutten als de uitdagingen het hoofd te bieden. Dit 
gemeenschappelijk beleid dient gericht te zijn op een gecoördineerde en integrale benadering 
van immigratie op Europees, nationaal en regionaal niveau. De Commissie heeft in haar 
mededeling van 2008 tien gemeenschappelijke beginselen gedefinieerd (die gegroepeerd zijn 
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onder drie kopjes: welvaart, veiligheid en solidariteit) die voorbeelden geven van concrete 
maatregelen die op de verschillende niveaus getroffen kunnen worden. Deze mededeling heeft 
als basis gediend voor de ontwikkeling van het Europees pact inzake immigratie en asiel,1 dat 
op 24 oktober 2008 door de Europese Raad is goedgekeurd en een impuls heeft gegeven aan 
de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EU-beleid dat bestaat uit vijf belangrijke 
verbintenissen. De oorspronkelijke vooronderstelling daarvan blijft gelden. 

Ondertussen hebben de recente gebeurtenissen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied de 
behoefte aan een gemeenschappelijke EU-beleid voor immigratie en asiel verder 
aangescherpt. In het licht van die ontwikkelingen heeft de Commissie in haar mededeling 
inzake migratie,2 die op 4 mei 2011 werd goedgekeurd, de prioriteiten vastgelegd om een 
migratiebeleid te voeren dat erop gericht is de immigratie doeltreffend te beheren en ervoor te 
zorgen dat de behoefte aan meer mobiliteit de veiligheid van de buitengrenzen van de EU niet 
in gevaar brengt. In de mededeling worden recente en toekomstige beleidsvoorstellen in een 
alomvattend kader geplaatst dat rekening houdt met alle relevante aspecten en de EU en haar 
lidstaten in staat stelt om asiel, migratie en mobiliteit van onderdanen van derde landen te 
beheren in een veilige omgeving.

In de mededeling werd ook de kwetsbaarheid van bepaalde delen van de buitengrenzen van de 
EU erkend (met name in het zuidelijke Middellandse Zeegebied en aan de landgrens tussen 
Griekenland en Turkije) en werd het volgende benadrukt: "Sommige lidstaten, zoals Italië, 
Malta, Griekenland en Cyprus, worden meer direct geconfronteerd met een massale 
toestroom van illegale migranten en in beperkte mate van personen die internationale 
bescherming behoeven. Dat is niet alleen een nationaal probleem, maar moet ook op EU-
niveau worden aangepakt en vergt echte solidariteit tussen de lidstaten.”.

De EU heeft op die uitdaging gereageerd met beleidslijnen, operationele maatregelen en 
financiële middelen. De lidstaten die het meest te maken krijgen met de toenemende stroom 
vluchtelingen en illegale migranten hebben financiële steun gekregen (ongeveer 25 miljoen 
euro in het kader van het Buitengrenzenfonds en het Europees Vluchtelingenfonds). De 
Commissie erkent de behoefte om de solidariteit in de EU op dit vlak te versterken. In de 
mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel - Een EU-
agenda voor een betere verdeling van verantwoordelijkheid en meer wederzijds vertrouwen3, 
die op 2 december 2011 werd overgelegd, wordt voorgesteld om de praktische, technische en 
financiële samenwerking te versterken en te werken aan een betere verdeling van de 
verantwoordelijkheden en een beter beheer van het asielsysteem.

Een doeltreffend beheer van de grenzen van de EU is een voorwaarde voor geloofwaardigheid 
binnen en buiten de Unie. Nu de interne grenscontroles zijn afgeschaft, hebben lidstaten de 
verantwoordelijkheid om hun buitengrenzen te controleren ten bate van de andere lidstaten. 
Daarvoor is een uitgebreide samenwerking nodig en moeten gemeenschappelijke strenge 
normen gehanteerd worden. Om de verwezenlijkingen van de Schengen-overeenkomst te 
vrijwaren en de weg vrij te maken voor de voortgezette ontwikkeling ervan, moeten er 
verdere stappen ondernomen worden om de buitengrenzen van de EU te versterken. 
                                               
1 Document 13440/08 van de Raad http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112_EN_ACT_part1_v11.pdf
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Daarnaast is er ook een duidelijk stelsel voor de governance van Schengen nodig. Daarom 
heeft de Commissie op 16 september 2011 twee wetgevingsvoorstellen goedgekeurd1 die erop 
gericht zijn het vrij verkeer van EU-burgers en wettig ingezetenen afkomstig uit derde landen 
beter te beschermen en een gecoördineerde Europese respons te garanderen. Tegelijkertijd is 
het de bedoeling om het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten te versterken, rekening 
houdende met mogelijke ernstige bedreigingen voor het openbaar beleid en de interne 
veiligheid en met maatregelen om onvoorziene noodsituaties en aanhoudende tekortkomingen 
bij het beheer van een gedeelte van de buitengrens van de EU het hoofd te bieden.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de tot nu toe bereikte verwezenlijkingen een duidelijke inzet 
tonen op EU-niveau. Onder het huidige EU-rechtskader voor migratie en asiel blijven de 
lidstaten echter rechtstreeks verantwoordelijk voor bepaalde cruciale kwesties.

De EU heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd om de crisis in het Middellandse Zeegebied 
het hoofd te bieden, niet alleen door de betrokken lidstaten rechtstreekse steun te bieden 
(zowel financiële als operationele steun) om de grotere toestroom van vluchtelingen en 
illegale migranten aan te pakken, maar ook door de situatie in het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied aan te pakken (in het bijzonder door bijstand te verlenen aan de vluchtelingen, door 
de oorzaken van de migratie in de landen van afkomst aan te pakken en door samenwerking 
op te zetten met de buurlanden van de EU). 

Er zijn grote inspanningen geleverd om een gemeenschappelijk EU-migratiebeleid toe te 
passen en te blijven ontwikkelen, ondanks de beperkte bevoegdheden en middelen. Indiener 
mag er zeker van zijn dat deze inspanningen voorgezet zullen worden, in nauwe 
samenwerking met niet alleen de andere instellingen van EU, maar ook met de lidstaten en 
derde landen, in een klimaat van wederzijds vertrouwen en solidariteit. Er dient een 
proactieve verbintenis op de lange termijn te worden aangegaan door alle lidstaten om het
huidige versnipperde kader te boven te komen en te komen tot de instelling van een werkelijk 
gemeenschappelijk Europees beleid inzake migratie. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


