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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de benadering die de EU hanteert ten aanzien van de externe dimensie 
van migratie ertoe geleid heeft dat zij met derde landen samenwerkt op het gebied van 
grenscontrole en migratiebeheer; overwegende dat de “externalisering” van het 
grensbeheer en de migratiebeheersing van de EU reden geeft tot zorg, omdat het gevaar 
bestaat dat daarbij in strijd wordt gehandeld met de mensenrechtennormen, en 
overwegende dat de EU haar taken op het gebied van grenscontroles en migratiebeheer 
op humane en veilige wijze moet uitvoeren; overwegende dat in het nieuwe migratie- en 
asielpact van de EU sterk de nadruk wordt gelegd op samenwerking met derde landen; 
overwegende dat alle vormen van samenwerking verankerd moeten zijn in de 
grondrechten en de mensenrechten;

B. overwegende dat in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) wordt bepaald dat het hoofddoel van het beleid van de Unie op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking het terugdringen en uiteindelijk uitbannen 
van armoede is; overwegende dat het feit dat ontwikkelingssamenwerking in 
toenemende mate wordt ingezet voor migratiebeheersing in derde landen daarom een 
bron van zorg is; overwegende dat bij toewijzing van EU-ontwikkelingshulp in het 
kader van bilaterale of multilaterale partnerschappen met ontwikkelingslanden niet als 
voorwaarde mag worden gesteld dat deze landen met de EU samenwerken op het gebied 
van migratiebeleid;

C. overwegende dat krachtens het EU-recht in het kader van het intern en het extern 
optreden van de EU de fundamentele rechten moeten worden geëerbiedigd; 
overwegende dat de mensenrechten een centraal onderdeel moeten vormen van het 
buitenlands en extern beleid van de EU; overwegende dat het externe migratiebeleid 
van de EU strikt in overeenstemming moet zijn met het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en met het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, alsmede met het EU-recht en het internationaal recht;

D. overwegende dat het externe migratiebeleid van de EU gericht moet zijn op de 
bescherming van de grondrechten van gedwongen ontheemden die internationale 
bescherming behoeven in landen van herkomst en doorreis; overwegende dat er 
bezorgdheid is over de gevolgen van het huidige beleid voor de rechten van mensen in 
derde landen, met name wat betreft de menselijke waardigheid, het recht om een 
grondgebied te verlaten, het recht op asiel, op integriteit, op vrijheid en op veiligheid, 
het verbod op mishandeling, uitzetting, terugdringing en collectieve uitzetting, en 
procedurele waarborgen; 

E. overwegende dat er sinds 2014 ten minste 20 000 mensen zijn omgekomen in de 
Middellandse Zee en dat nog veel meer mensen zijn omgekomen langs de 
migratieroutes in de Sahara en elders; overwegende dat er voortdurend meldingen zijn 
van verdrijvingen van mensen en mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van 
de EU, met name aan de grens tussen Griekenland en Turkije en de grens tussen Kroatië 
en Bosnië en Herzegovina;
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F. overwegende dat het niet verlenen van hulp aan mensen in nood op zee en het 
terugsturen van mensen naar onveilige havens in derde landen schendingen zijn van het 
internationale zeerecht, zoals verankerd in het Internationaal Verdrag voor de 
beveiliging van mensenlevens op zee (Solas-verdrag) van 1974 en het Internationaal 
Verdrag inzake opsporing en redding op zee (SAR-verdrag) van 1979, het recht op 
leven en het recht op asiel; overwegende dat de lidstaten hun verplichtingen in het hele 
Middellandse Zeegebied moeten nakomen, en steun- of hulpverlening door personen of 
organisaties aan mensen in nood niet strafbaar moeten stellen, overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Commissie in haar richtsnoeren van 20201; overwegende dat 
staten op grond van het internationale recht de oprichting, het functioneren en het 
onderhoud van een op zijn taak berekende en doeltreffende opsporings- en 
reddingsdienst moeten bevorderen en dat de EU dit ook moet steunen; 

G. overwegende dat de EU sinds 2016 het aantal informele overeenkomsten en regelingen 
met derde landen inzake terugkeer en overname, zoals gezamenlijke verklaringen 
inzake migratie, memoranda van overeenstemming, gezamenlijke koersbepalingen, 
standaardprocedures en beste praktijken, flink heeft uitgebreid; overwegende dat staten 
in dergelijke informele regelingen, net als in formele overnameovereenkomsten, hun 
toezegging bekrachtigen om eigen onderdanen (of onderdanen van andere staten) over 
te nemen, en daarin tevens de procedures vastleggen die zij volgen om hieraan 
uitvoering te geven; overwegende dat de EU sinds 2016 ten minste elf informele 
regelingen tot stand heeft gebracht en slechts één nieuwe overnameovereenkomst heeft 
gesloten; overwegende dat de bestaande informele regelingen met derde landen inzake 
migratie geen waarborgen bevatten voor de bescherming van de rechten van onderdanen 
van derde landen en evenmin bepalingen die voorzien in beëindiging of opschorting van 
de regeling in geval van mensenrechtenschendingen;

H. overwegende dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) in het kader 
van de praktische en operationele samenwerking met derde landen een grotere rol is 
gaan spelen, onder meer wat betreft de samenwerking op het gebied van terugkeer en 
overname, het geven van trainingen, het verstrekken van operationele en technische 
bijstand aan de autoriteiten van derde landen met het oog op grensbeheer en 
grenscontroles, het uitvoeren van al dan niet gezamenlijke operaties aan de 
buitengrenzen van de EU of op het grondgebied van derde landen en het inzetten van 
verbindingsfunctionarissen en operationele medewerkers in derde landen; 

I. overwegende dat de voormalige speciaal rapporteur van de VN inzake de 
mensenrechten van migranten zich kritisch heeft uitgelaten over het gebrek aan 
monitoring en verantwoordingsplicht in het kader van de EU-migratieovereenkomsten; 
overwegende dat hij ook heeft vastgesteld dat er weinig aanwijzingen zijn dat 
mobiliteitspartnerschappen positieve gevolgen hebben op het gebied van de 
mensenrechten of ontwikkeling;

J. overwegende dat sommige derde landen in het kader van hun samenwerking met de EU 
smokkel strafbaar hebben gesteld en beperkingen hebben ingevoerd ten aanzien van 
regionale migratiebewegingen; overwegende dat de strafbaarstelling van migratie in 

1 Richtsnoeren van de Commissie van 23 september 2020 voor de uitvoering van de EU-voorschriften inzake de 
definitie van illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en de bestrijding van hulpverlening 
daarbij (C(2020)6470).
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Niger gevolgen heeft voor de broodwinning van de plaatselijke bevolking en de 
bewegingsvrijheid binnen de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten 
(Ecowas), die sinds 1975 toepassing geeft aan een reeks protocollen op grond waarvan 
personen binnen de regio vrijelijk kunnen reizen;

K. overwegende dat diverse onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties melding 
hebben gemaakt van mensenrechtenschendingen die, volgens de berichten, direct of 
indirect het gevolg zijn van de uitvoering van het EU-migratiebeleid in derde landen; 
overwegende dat enkele maatschappelijke organisaties wegens deze schendingen 
rechtszaken tegen de EU en de lidstaten hebben aangespannen; overwegende dat er bij 
de Europese Rekenkamer een klacht is ingediend over de besteding van EU-financiering 
in Libië, met het verzoek om opschorting van het programma ter ondersteuning van de 
Libische kustwacht wegens schending van de EU-financieringswetgeving en de 
internationale regelgeving op het gebied van de mensenrechten2; overwegende dat er 
voorts een klacht is ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) tegen een aantal 
functionarissen van de EU en de lidstaten omdat zij verantwoordelijk worden gehouden 
voor de dood van duizenden mensen per jaar, de terugdrijving (refoulement) van 
tienduizenden migranten die uit Libië probeerden te vluchten en talloze onmenselijke 
handelingen jegens hen, waaronder moord, deportatie, gevangenneming, slavernij, 
foltering, verkrachting en vervolging3; 

L. overwegende dat de Commissie nog moet evalueren welke gevolgen de uitvoering van 
haar opeenvolgende migratiebeleidskaders heeft, met name de totaalaanpak van 
migratie en mobiliteit en het nieuwe partnerschapskader voor de mensenrechten van 
onderdanen van derde landen, alsook welke gevolgen de samenwerking van de EU met 
derde landen op migratiegebied heeft voor de mensenrechten; overwegende dat het goed 
zou zijn als de betrokken gemeenschappen in het kader van een dergelijke evaluatie 
geraadpleegd zouden worden en op zinvolle wijze bij de evaluatie betrokken zouden 
worden, en dat een dergelijke evaluatie omvattend, inclusief en openbaar moet zijn om 
ervoor te zorgen dat het externe migratiebeleid van de EU volledig in overeenstemming 
is met de mensenrechten;

1. verzoekt de Commissie om een omvattende evaluatie uit te voeren van de gevolgen van 
het externe migratiebeleid van de EU voor de mensenrechten en daarbij bijzondere 
aandacht te schenken aan de verklaring EU-Turkije, de samenwerking met Libië, de 
gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake migratie, projecten die 
worden uitgevoerd in het kader van het proces van Khartoem en de 
samenwerkingovereenkomsten op het gebied van grensbeheer en het optreden op zee 
door Frontex;

2. verzoekt de Commissie om in haar evaluatie rekening te houden met informatie die 
verzameld is via een permanente dialoog met maatschappelijke organisaties en andere 
actoren die ter plaatse actief zijn, en om op basis van de conclusies van deze evaluatie 
gebieden in kaart te brengen waarop ruimte is voor verbetering en voorstellen te doen 

2 Global Legal Action Network (GLAN): “EU financial complicity in Libyan migrant abuses”.
3 Students of the Capstone on Counter-Terrorism and International Crimes, communication to the Office of the 
Prosecutor of the International Criminal Court entitled “EU Migration Policies in the Central Mediterranean and 
Libya (2014-2019)”.
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voor instrumenten om die verbetering te realiseren;

3. verzoekt de Commissie om te werken aan intensievere samenwerking met derde landen 
en daarbij een brede benadering te hanteren in het kader waarvan de mensenrechten 
worden geëerbiedigd en in het bijzonder het recht op asiel, het verbod op mishandeling, 
het beginsel van non-refoulement, het recht op vrijheid en het verbod op collectieve 
uitzetting;

4. verzoekt de Commissie en de EU-agentschappen om de samenwerking met derde 
landen stop te zetten of te heroverwegen en financiering en projecten op te schorten als 
daarbij de mensenrechten worden bedreigd, onder meer in gevallen waarin derde landen 
de mensenrechten die verankerd zijn in het VN-Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen van 1951 en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens niet volledig eerbiedigen, deze verdragen niet hebben geratificeerd of niet voldoen 
aan het Solas-verdrag of het SAR-verdrag; benadrukt dat het externe migratiebeleid van 
de EU geen onderscheppingen op zee mag steunen die ertoe leiden dat personen 
gedwongen worden naar een onveilige haven terug te keren;

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om, gelet op de ernstige schendingen 
van de mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in Libië, waaronder 
die van op zee onderschepte personen, met spoed alle samenwerkingsactiviteiten met de 
Libische kustwacht te heroverwegen en op te schorten totdat er duidelijke waarborgen 
zijn voor de naleving van de mensenrechten;

6. wijst op de verklaring EU-Turkije, in het kader waarvan mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar zijn met het Handvest van de grondrechten 
van de EU; verzoekt de Commissie om de verklaring EU-Turkije met spoed te 
evalueren, om de strikte naleving van de mensenrechtennormen en het EU-recht te 
waarborgen;

7. betreurt dat de samenwerking van de EU met derde landen met name gericht is op de 
noodzaak om het terugkeer- en overnamepercentage te verhogen, zonder dat daarbij 
grondig gekeken wordt naar de mensenrechtenschendingen die daarvan het gevolg zijn; 
merkt op dat strengere grenscontroles en een strikter visumbeleid ertoe leiden dat 
migranten, ook als zij bescherming behoeven, minder gemakkelijk een land kunnen 
inreizen; benadrukt dat deze situatie ertoe kan leiden dat niet alleen het recht om een 
land te verlaten wordt ondermijnd, maar ook het recht op asiel, zoals verankerd in het 
internationaal recht inzake de mensenrechten;

8. is ernstig bezorgd over de aanhoudende meldingen van het terugdrijven van migranten 
aan de buitengrenzen van de EU, waar Europese actoren bij betrokken zijn; is van 
mening dat de inspanningen om op mondiaal niveau een humaan en op rechten 
gebaseerd migratiebeleid te realiseren, ondergraven worden door dergelijke 
schendingen van de mensenrechten, met name het recht op asiel, door actoren die 
betrokken zijn bij grensbeheer;

9. wijst op de ernst van de beschuldigingen van illegale acties die door Frontex-schepen 
worden uitgevoerd en veroordeelt elk mogelijk medeplichtig gedrag bij maritieme 
terugdringoperaties; verzoekt de Commissie, als hoedster van de Verdragen, krachtig 
aan te dringen op een onderzoek naar deze beschuldigingen en naar de manier waarop 
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toezicht wordt gehouden op de operaties van Frontex, om te waarborgen dat het 
internationaal recht en de beginselen en waarden inzake de bescherming van personen 
die gevaar lopen op zee, worden nageleefd; geeft voorts uiting aan zijn bezorgdheid 
over het doorsturen van luchtbewakingsbeelden door Frontex aan derde landen met het 
oog op het onderscheppen van mensen die op de vlucht zijn voor foltering en 
onmenselijke en vernederende behandeling; herinnert eraan dat de uitvoerend directeur 
van Frontex overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) 2019/1896 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht eender welke activiteit van het agentschap geheel of 
gedeeltelijk moet schorsen of beëindigen wanneer hij van oordeel is dat er sprake is van 
schendingen van de grondrechten of de internationale verplichtingen op het gebied van 
bescherming, die ernstig zijn of waarschijnlijk zullen voortduren;

10. is ingenomen met het feit dat de Commissie erkent dat er een onafhankelijk 
mechanisme voor grensbewaking moet worden opgezet en is verheugd dat een hiertoe 
strekkend voorstel in het EU-migratie- en asielpact is opgenomen; pleit in dit kader voor 
invoering van een EU-breed mechanisme voor onafhankelijk onderzoek naar vermeende 
schendingen van het EU-recht aan de grenzen, om een eind te maken aan de 
schendingen van de grondrechten en de mensenrechten; is van mening dat de 
onafhankelijkheid, transparantie en doeltreffendheid van een dergelijk instrument 
gewaarborgd moeten zijn;

11. is voorstander van verruiming van het mandaat van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, om het Bureau in staat te stellen om in het kader van de externe 
dimensie van het asiel- en migratiebeleid van de EU een adviserende rol te vervullen en 
bij de monitoring betrokken te worden;

12. herinnert eraan dat samenwerking met derde landen in het kader van de externe 
dimensie van het EU-migratiebeleid ten doel moet hebben ontwikkeling te bevorderen 
en de onderliggende oorzaken van gedwongen migratie aan te pakken door armoede uit 
te bannen en economische kansen te creëren, in te spelen op de behoeften op korte en 
lange termijn van vluchtelingen, migranten en gemeenschappen in landen van herkomst, 
doorreis en bestemming, bij te dragen aan de bestrijding van vreemdelingenhaat, 
racisme en discriminatie, bij te dragen tot betere levensomstandigheden en eerbiediging 
van de rechten van vluchtelingen, migranten en staatlozen in de hele wereld, en 
volledige eerbiediging van het internationale recht en het EU-recht te bevorderen; vindt 
het met name belangrijk dat de EU het vrije verkeer in de Ecowas-regio, die een lange 
traditie kent van seizoensgebonden en circulaire migratie, niet belemmert;

13. benadrukt dat samenwerking met derde landen gebaseerd moet zijn op duurzame en 
wederzijds voordelige partnerschappen; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat het 
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking niet in strijd is met de beginselen en 
doelstellingen als genoemd in artikel 208 VWEU, namelijk het terugdringen en 
uiteindelijk uitbannen van armoede; benadrukt dat mobiliteitspartnerschappen en 
gemeenschappelijke agenda’s inzake migratie en mobiliteit doeltreffende instrumenten 
kunnen zijn om de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie te 
verbeteren;

14. roept de EU op om diaspora-organisaties, getroffen gemeenschappen, door 
vluchtelingen- en migranten geleide organisaties, en met name organisaties die geleid 
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worden door vrouwen, en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van projecten in derde landen;

15. vindt dat het Europees Parlement meer toezicht en controle moet uitoefenen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen inzake migratie; betreurt dat de Commissie bij haar samenwerking met derde 
landen op het gebied van migratie de toetsing door het Europees Parlement heeft 
omzeild;

16. betreurt het gebrek aan transparantie met betrekking tot het EU-noodtrustfonds voor 
Afrika (EUTF) en het feit dat het Parlement niet betrokken is bij het toezicht op dit 
fonds; verzoekt de Commissie om de uitvoering van het EUTF grondig te evalueren en 
in dit kader onder meer te kijken naar de samenstelling van de raad van bestuur, met als 
doel te waarborgen dat het Parlement een actieve rol speelt, onder meer door toezicht uit 
te oefenen op de keuze van de projecten, en ervoor te zorgen dat er een dialoog op gang 
komt met plaatselijke maatschappelijke organisaties en mensenrechtenorganisaties; 
dringt erop aan dat er op transparante wijze uitvoering gegeven wordt aan het EUTF en 
dat het Parlement in alle stadia geïnformeerd wordt;

17. spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat de EU en de lidstaten steeds vaker 
gebruikmaken van informele regelingen met derde landen, die tot stand worden 
gebracht zonder parlementaire controle en die niet onderworpen zijn aan democratische 
toetsing en rechterlijk toezicht; dringt aan op volledige transparantie met betrekking tot 
dergelijke regelingen en de tenuitvoerlegging daarvan; verzoekt de Commissie om bij 
besluiten met betrekking tot de externe dimensie van het migratiebeleid van de EU de 
prerogatieven van het Parlement te eerbiedigen, een en ander overeenkomstig 
artikel 218 VWEU;

18. pleit ervoor dat er in het kader van de samenwerking van de EU met derde landen - en 
met name als het gaat om informele overeenkomsten en financiële samenwerking - 
voorzien wordt in passende operationele, rapportage-, monitoring- en 
verantwoordingsmechanismen, alsook in doeltreffende rechtsmiddelen; verzoekt de 
Commissie met name een relevant toezichtsmechanisme in te stellen dat onafhankelijk, 
transparant, en doeltreffend is, dat openstaat voor deelname door maatschappelijke 
organisaties, en dat periodiek is, waarbij de uitkomsten openbaar toegankelijk zijn;

19. roept de EU en de lidstaten op om te zorgen voor verdere ontwikkeling en uitbreiding 
van veilige en legale routes naar de EU, om te voorkomen dat migranten en 
vluchtelingen gebruikmaken van gevaarlijke routes, onder meer door de bijdragen van 
de lidstaten aan het vervullen van de wereldwijde hervestigingsbehoeften zoals het 
UNHCR die heeft vastgesteld, aanzienlijk te verhogen en door nieuwe mogelijkheden 
voor legale migratie te realiseren voor partnerlanden, zodat dit waardevolle 
instrumenten kunnen worden ter aanvulling van bilaterale en multilaterale 
samenwerking op het gebied van legale migratie en mobiliteit; herhaalt met name dat 
visumliberalisering essentieel is om daadwerkelijk voor beide partijen voordelige 
partnerschappen met derde landen tot stand te brengen;

20. wijst op de sleutelrol van internationale organisaties, zoals het UNHCR, Unicef en de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), bij het verbeteren van de bescherming 
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van de mensenrechten in de omgeving waar mensen vandaan vluchten; dringt er bij de 
EU op aan om meer steun te verlenen aan deze organisaties en ervoor te zorgen dat 
humanitaire organisaties te allen tijde toegang hebben tot alle migranten in nood, onder 
meer in inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en bij grensdoorlaatposten, om hen 
humanitaire en medische hulp te verlenen en te helpen bij de opsporing van 
familieleden; 

21. merkt op dat de meeste van de achttien tot nu toe gesloten officiële 
overnameovereenkomsten voorzien in de overname van onderdanen van derde landen 
door een land van doorreis; benadrukt dat bij terugkeer naar landen van doorreis het 
gevaar bestaat dat de mensenrechten van de personen die terugkeren worden 
geschonden; pleit ervoor dat er in overnameovereenkomsten en informele 
overeenkomsten systematisch bepalingen worden opgenomen om de eerbiediging van 
de mensenrechten te waarborgen en dat het beginsel van non-refoulement daarin wordt 
vastgelegd, alsook maatregelen ter voorkoming van indirect refoulement en 
kettinguitwijzingen; verzoekt de Commissie er voorts voor te zorgen dat EU-
overnameovereenkomsten een opschortingsclausule bevatten op grond waarvan 
eenzijdige onderbreking van deze overeenkomsten mogelijk is als blijkt dat zij leiden 
tot herhaalde schendingen van de mensenrechten;

22. benadrukt dat in Verordening (EU) 2019/1896 is vastgelegd dat Frontex het Parlement 
tijdig en op consistente wijze transparante, volledige en accurate informatie over zijn 
werkzaamheden in verband met de samenwerking met derde landen moet verstrekken, 
en met name over de technische en operationele bijstand op het gebied van grensbeheer 
en terugkeer in derde landen en de inzet van verbindingsfunctionarissen, alsook 
gedetailleerde informatie over de eerbiediging van de grondrechten;

23. pleit ervoor dat in de ad-hocstatusovereenkomsten van Frontex specifieke maatregelen 
worden opgenomen om de eerbiediging van de mensenrechten in het kader van 
grensbeheer te waarborgen, alsook een duidelijk verantwoordingsmechanisme voor 
mogelijke mensenrechtenschendingen; verzoekt Frontex om de commissies DROI, 
AFET en LIBE van het Parlement regelmatig te informeren over alle activiteiten op het 
gebied van de samenwerking met derde landen en met name over de wijze waarop de 
eerbiediging van de mensenrechten gewaarborgd wordt in het kader van die activiteiten.
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