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B8-0185/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over de voortgang met de mondiale pacten van 

de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen 

(2018/2642(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het nulontwerp van het mondiaal pact van de VN inzake veilige, ordelijke en 

reguliere migratie van 5 februari 2018, 

– gezien de verklaring van de secretaris-generaal van de VN van 11 januari 2018 over 

"Making Migration Work for All", die als input voor het nulontwerp heeft gediend, 

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 

van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 17 april 2018 over de 

voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere 

migratie en inzake vluchtelingen, 

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

A. overwegende dat de VN migratie als een wenselijk en niet te stoppen verschijnsel 

beschrijft, zonder de schadelijke en gevaarlijke gevolgen ervan te onderkennen; 

B. overwegende dat de huidige migratiestromen parallelle culturele samenlevingen creëren 

die worden gekenmerkt door isolement en ongelijkheid, met sociaal-economische en 

culturele gevolgen op de lange termijn in het gastland; 

C. overwegende dat de secretaris-generaal van de VN voorstelt om illegale 

grensoverschrijdingen niet langer strafbaar te stellen en daarmee inbreuk maakt op het 

soevereine recht van natiestaten om hun nationale strafrecht te bepalen; 

D. overwegende dat de EU volgens Eurostat en het UNHCR tussen 2014 en 2017 

3,6 miljoen migranten heeft ontvangen1; 

E. terwijl het aantal terroristische aanslagen, geweldmisdrijven, aanrandingen, gevallen 

van seksueel misbruik en verkrachtingen is toegenomen sinds de massale toestroom 

van illegale migranten; 

1. herinnert de Commissie en de Raad eraan dat in artikel 2, lid 1, van het Handvest van 

de Verenigde Naties de soevereine gelijkheid van natiestaten is vastgelegd en dat 

inmenging van de EU op dit gebied derhalve moet worden afgewezen; 

2. herinnert eraan dat migratiebeleid een kernbevoegdheid van de lidstaten is; 

3. benadrukt dat de controle over de nationale grenzen een fundamenteel onderdeel van 

soevereiniteit is en de eigen verantwoordelijkheid van de natiestaten moet blijven; 

                                                 
1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en 
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4. herinnert eraan dat de voornaamste rol van de natiestaten erin bestaat hun eigen burgers 

te beschermen, bij te staan en te vertegenwoordigen; 

5. benadrukt hoe belangrijk het is dat bonafide asielzoekers worden geholpen en dat 

degenen die niet voor de status van vluchteling in aanmerking komen, worden 

teruggestuurd naar hun land van herkomst; 

6. betreurt dat het asielrecht nu een nieuwe migratieroute is geworden in plaats van een 

instrument voor internationale bescherming, en verzoekt de lidstaten daarom het huidige 

asielbeleid te herzien om het weer in overeenstemming te brengen met de 

oorspronkelijke geest van het Verdrag van Genève van 1951; 

7. herinnert de Commissie en de Raad eraan dat het een prerogatief van elke soevereine 

staat is om te beslissen over de status van economische migranten; 

8. benadrukt dat in de tekst van het mondiaal pact van de VN uitdrukkelijk moet worden 

vermeld dat dit een niet-bindende procedure onder de zeggenschap van de staten is, 

die geen grondslag kan vormen voor de totstandkoming van internationaal recht; 

9. verzoekt de internationale gemeenschap doeltreffende maatregelen te nemen om het 

bedrijfsmodel van mensensmokkelaars af te breken, door geen verplichte verdeling 

op te leggen en radicalisering en georganiseerde criminaliteit te bestrijden; 

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van 

de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 

lidstaten en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 


