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B8-0367/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de recente tragedies met migrantenschepen 
op de Middellandse Zee
(2015/2660(RSP)) 

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, 

– gezien het Verdrag van Genève van 1951 en het aanvullende protocol hierbij,

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over migratiestromen over de Middellandse 
Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa1,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 22 mei 2014 over de 
uitvoering van de mededeling over het werk van de Task Force Middellandse 
Zeegebied,

– gezien het debat over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een 
holistische EU-aanpak van migratie dat op 25 november 2014 in het Parlement is 
gehouden,

– gezien zijn resolutie van 17 december 2014 over de situatie in het Middellandse 
Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie2,

_ gezien het 10-puntenplan inzake migratie van de gezamenlijke Raad van ministers van 
Buitenlandse en Binnenlandse Zaken van 20 april 2015,

_ gezien de conclusies van de buitengewone top van de Europese Raad op 22 april 2015 
over de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) sinds begin 
dit jaar, de meest recente tragedies meegerekend, meer dan 1 500 personen zijn 
omgekomen in de Middellandse Zee, waaruit opnieuw blijkt dat de EU en de lidstaten al 
het mogelijke moeten doen om mensen die zich op zee in gevaar bevinden het leven te 
redden;

B. overwegende dat ongeveer 700 migranten worden vermist en vermoedelijk verdronken 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0448.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0105.
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zijn nadat de houten vissersboot waarop zij dicht opeengepakt zaten, nabij de Libische 
kust was omgeslagen toen een Portugees koopvaardijschip hun op zaterdag 18 april laat 
te hulp kwam; overwegende dat een van de overlevenden de Italiaanse autoriteiten zou 
hebben meegedeeld dat er misschien wel 950 mensen aan boord waren geweest; 

C. overwegende dat eerder deze maand een soortgelijke tragedie plaatsvond, waarbij 
volgens de berichten ongeveer 400 migranten om het leven zijn gekomen toen een 
houten vissersboot met zo'n 550 personen aan boord omsloeg; overwegende dat volgens 
mensen die de schipbreuk hebben overleefd, het schip is omgeslagen toen de 
opvarenden begonnen rond te lopen na het zien van een naderend reddingsschip; 
overwegende dat naar schatting een derde van de passagiers aan boord vrouwen en 
kinderen waren, die zich op het moment van de schipbreuk in het ruim bevonden;

D. overwegende dat Italiaanse zeestrijdkrachten, de Italiaanse kustwacht, de Italiaanse 
marine en diverse handelsschepen ononderbroken operaties hebben uitgevoerd om 
migranten in nood op de Middellandse Zee te redden en tijdens de zes dagen van vrijdag 
10 april tot donderdag 16 april ongeveer 10 000 migranten te hulp zijn gekomen; 
overwegende dat volgens schattingen van de IOM het totale aantal migranten dat sinds 
1 januari 2015 de Italiaanse kust heeft bereikt op maandag 20 april was opgelopen tot 
23 918;

E. overwegende dat in Griekenland, dat deel uitmaakt van de zuidelijke route voor 
migranten en asielzoekers zonder papieren uit Afrika en Azië, in het eerste kwartaal van 
2015 10 445 immigranten door de Griekse kustwacht uit de Egeïsche Zee zijn gered; 
voorts overwegende dat de Griekse kustwacht volgens de Griekse autoriteiten alleen al 
tijdens het weekeinde van 18 en 19 april 1 047 migranten in nood heeft gered; 

F. overwegende dat de gezamenlijke operatie "Triton", die door Frontex wordt 
gecoördineerd, op 1 november 2014 volledig operationeel is geworden;

G. overwegende dat meer dan 24 400 illegale migranten op de centrale Middellandse 
Zeeroute zijn gered sinds de gezamenlijke operatie "Triton" in november 2014 van start 
ging, en dat daarvan bijna 7 860 personen zijn gered dankzij de inzet van mede door 
Frontex gefinancierde middelen;

H. overwegende dat de aankomende migranten in meerderheid afkomstig lijken te zijn uit 
Afrika bezuiden de Sahara, Eritrea, Somalië en Syrië en volgens de IOM in de meeste 
gevallen in internationale wateren zijn gered;

I. overwegende dat migranten hebben bevestigd dat zij door mensensmokkelaars in Libië 
in zogeheten "verbindingshuizen" bijeengebracht zijn en daar tot een maand moesten 
wachten; overwegende dat zij volgens de IOM vertellen dat zij door de smokkelaars 
stelselmatig zijn onderworpen aan geweld en misbruik;

J. overwegende dat smokkelaars en mensenhandelaren illegale migratie uitbuiten en dat 
dergelijke netwerken voor eigen financieel gewin het leven van migranten op het spel 
zetten, verantwoordelijk zijn voor duizenden doden en de EU en de lidstaten voor een 
grote uitdaging plaatsen;
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K. overwegende dat de smokkelnetwerken volstrekt onbestraft opereren vanaf het 
grondgebied van derde landen en dat zij met hun criminele activiteiten naar schatting 20 
miljard EUR winst per jaar maken; 

L. overwegende dat Frontex-medewerkers en reddingsploegen hebben bericht dat 
gewapende smokkelaars dit jaar al twee keer blijk hebben gegeven van hun 
nietsontziende criminele instelling door tijdens reddingsoperaties in de centrale 
Middellandse Zee meerdere schoten te lossen om lege boten weer in hun bezit te 
brengen, nadat de opvarenden ongeveer 60 mijl voor de Libische kust waren gered;

M. overwegende dat volgens Europol de georganiseerde criminele groeperingen die zich 
actief bezighouden met het vervoer van illegale migranten over de Middellandse Zee, in 
verband zijn gebracht met mensenhandel, drugscriminaliteit, wapenhandel en 
terrorisme;

N. overwegende dat Europol op 17 maart 2015 zijn gezamenlijk operationeel team "Mare" 
in het leven heeft geroepen voor de bestrijding van de georganiseerde criminele 
groeperingen die migranten hulp verlenen bij het per schip oversteken van de 
Middellandse Zee naar de EU; 

O. overwegende dat de instabiliteit in Libië een ideale voedingsbodem biedt voor criminele 
activiteiten als illegale handel en smokkel;

P. overwegende dat de snelle uitbreiding van IS en Daesh in naburige conflictgebieden 
uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de massale instroom van migranten en de 
aantallen ontheemden;

1. betreurt het aanhoudende tragische verlies van mensenlevens op de Middellandse Zee; 
dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op alles te doen om verder verlies van 
mensenlevens op zee te voorkomen; verzoekt de EU en de lidstaten de nodige 
voorzieningen te treffen om te garanderen dat de zoek- en reddingstaken daadwerkelijk 
worden uitgevoerd en dat hiervoor dus op korte, middellange en lange termijn adequate 
financiële en personele middelen beschikbaar worden gesteld, een en ander 
gecoördineerd door Frontex;

2. herhaalt dat de EU meer werk moet maken van een eerlijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden en van solidariteit jegens de lidstaten die, absoluut gezien of 
verhoudingsgewijs, de grootste aantallen vluchtelingen en asielzoekers opnemen; 
verzoekt de lidstaten de juridische, financiële en opvangvoorwaarden te standaardiseren;

3. acht het noodzakelijk dat het grensbeleid en de grensveiligheid van de EU onmiddellijk 
worden versterkt en dat het functioneren van Frontex en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) wordt verbeterd; verzoekt de lidstaten 
solidariteit en betrokkenheid te blijven tonen door hun bijdragen aan de begroting en 
operaties van deze agentschappen te verhogen; verbindt zich ertoe deze agentschappen 
via de EU-begroting en de in aanmerking komende fondsen van de middelen (personeel 
en uitrusting) te voorzien die zij nodig hebben om hun verplichtingen te kunnen 
nakomen;
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4. verzoekt de lidstaten verder na te denken over de mogelijkheid van een militaire 
operatie van de EU en de VN voor de Libische kust, teneinde een einde te maken aan de 
mensenhandel, de smokkelnetwerken te ontmantelen en uiteindelijk levens te redden; is 
van mening dat het dankzij deze operatie ook mogelijk zou worden om alle door de 
smokkelaars gebruikte boten stelselmatig in beslag te nemen en te vernietigen;

5. herinnert eraan dat de lidstaten strenge strafrechtelijke sancties tegen mensensmokkel 
zowel naar als binnen de EU moeten vaststellen, en daarnaast ten aanzien van personen 
of groepen die kwetsbare migranten in de EU uitbuiten;

6. roept de lidstaten op om bij de strijd tegen mensenhandelaren en criminele 
smokkelnetwerken nauw met Europol, Frontex, EASO en Eurojust samen te werken en 
hun financieringsmethoden bloot te leggen en in kaart te brengen; onderstreept dat de 
medewerking van derde landen, met name rond Libië, onmisbaar is om die criminele 
netwerken met succes te kunnen ontmantelen; 

7. verwelkomt het gezamenlijk operationeel team "Mare", opgezet door Europol ter 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit en smokkelnetwerken die misbruik maken 
van de kwetsbaarheid van migranten; 

8. verzoekt de Commissie het bestaande asielsysteem aan te passen en bindende quota vast 
te stellen voor de verdeling van de asielzoekers over de 28 lidstaten wanneer in een 
lidstaat een duidelijke drempel wordt overschreden, waarbij zij specifieke criteria dient 
te hanteren; 

9. spreekt opnieuw zijn steun uit voor alle inspanningen en diplomatieke werkzaamheden 
onder leiding van de VN met het oog op het herstel van het regeringsgezag in Libië en 
herhaalt zijn voornemen om meer inspanningen te verrichten om oplossingen te vinden 
voor de conflicten en de instabiele situatie in Libië en Syrië, factoren die de migratie in 
belangrijke mate in de hand werken; 

10. roept op tot sterkere coördinatie van de beleidsmaatregelen die de EU en de lidstaten 
nemen om de fundamentele oorzaken van migratie aan te pakken; onderstreept dat er 
behoefte is aan een holistische benadering van de EU waardoor de samenhang tussen 
haar interne en externe beleidsmaatregelen wordt versterkt, en met name tussen het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, het ontwikkelingsbeleid en het 
migratiebeleid; wenst dat de EU haar samenwerking met partnerlanden in het Midden-
Oosten en Afrika versterkt ter bevordering van de democratie, fundamentele vrijheden 
en grondrechten, veiligheid en welvaart; 

11. benadrukt dat de fundamentele oorzaken van geweld en onderontwikkeling in de 
herkomstlanden moeten worden aangepakt om de stroom vluchtelingen en economische 
migranten in te dammen; wijst er in dit verband op dat een aanzienlijke verbetering van 
de bestuursstructuren door het opzetten van goed werkende, inclusieve 
overheidsinstellingen, het invoeren van rechtsstatelijke beginselen en het op alle niveaus 
bestrijden van de endemische corruptie, alsmede de bevordering van de mensenrechten 
en een verdere democratisering de belangrijkste prioriteiten voor alle regeringen in de 
herkomstlanden moeten zijn; steunt volledig de keuze voor vrede, veiligheid en 
regionale stabiliteit als kernpunten van de ontwikkelingshulp van de EU in de 
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herkomstlanden; 

12. benadrukt dat de EU, waar nodig, haar samenwerking met derde landen, o.a. in Afrika 
bezuiden de Sahara, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, op het gebied van 
wetshandhaving moet bijstellen; benadrukt dat derde landen het internationaal recht 
moeten eerbiedigen met betrekking tot het redden van levens op zee en dat zij de 
bescherming van vluchtelingen en de eerbiediging van de grondrechten moeten 
waarborgen;

13. verzoekt de Commissie de bevolking in derde landen, en met name in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika, te wijzen op de risico's en gevaren die van illegale 
migratienetwerken uitgaan; 

14. onderstreept dat aan de samenwerking met Turkije prioriteit moet worden toegekend in 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad, mensenhandel en smokkel; 

15. verzoekt de lidstaten na te denken over de mogelijkheid van een snelle behandeling, in 
samenwerking met veilige derde landen van doorreis en herkomst, en van terugkeer 
voor degenen die niet in aanmerking komen voor asiel en bescherming in de EU, om er 
zo voor te zorgen dat de middelen voor mensen die bescherming nodig hebben optimaal 
worden gebruikt; benadrukt dat beleidsmaatregelen inzake vrijwillige terugkeer moeten 
worden gestimuleerd, met waarborging van de bescherming van de rechten voor alle 
migranten en van een veilige en legale toegang tot de EU-asielstelsel;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


