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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Inleiding
De vluchtelingencrisis van 2015-16 is een crisis van het asielstelsel geworden. De crisis heeft 
immers aangetoond dat de Dublin III-verordening ondoeltreffend is om aan een dergelijke 
situatie het hoofd te bieden en heeft de structurele tekortkomingen en de talrijke lacunes bij de 
tenuitvoerlegging ervan in het licht gesteld. 
De Europese Commissie heeft erkend dat het systeem “door zijn opzet of gebrekkige 
tenuitvoerlegging onevenredig veel verantwoordelijkheid bij bepaalde lidstaten legt en 
ongecontroleerde en irreguliere migratiestromen stimuleert”1. Daarom heeft zij in 2016 een 
nieuwe tekst voorgesteld om deze tekortkomingen aan te pakken. Het Europees Parlement heeft 
al in november 2017 een onderhandelingsmandaat aangenomen. De Raad heeft zijn algemene 
richtsnoeren daarentegen nog steeds niet vastgesteld. 
Om de impasse te doorbreken, heeft de Commissie een “Europees migratie- en asielpact” 
aangekondigd, dat onder meer een nieuw voorstel tot herziening van de Dublin III-verordening 
omvat. 
Een ambitieuze hervorming vereist precieze kennis van de sterke en zwakke punten van de 
geldende tekst. De Commissie heeft weliswaar in december 2015 en maart 2016 twee evaluaties 
van de verordening (artikel 46) gepubliceerd, maar de periodieke evaluatie die voor juli 2018 
moest worden verricht, heeft zij nog steeds niet uitgebracht. 
In het licht van deze situatie en de mislukking van de Dublin III-verordening heeft het Europees 
Parlement, dat tegenover de Europese burgers verantwoording moet afleggen over de 
wetgevingshandelingen die het goedkeurt, besloten een bijgewerkte analyse van de verordening 
op te stellen.

Methode
Deze evaluatie is gebaseerd op diverse aanvullende bronnen: een openbare hoorzitting in de 
LIBE-commissie op 19 februari, bezoeken ter plaatse, gesprekken met belanghebbenden, twee 
vragenlijsten aan de permanente vertegenwoordigers en de nationale parlementen van de 
staten die de verordening toepassen, een studie van de Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS)2 en regelmatige coördinatievergaderingen tussen de rapporteur en de 
schaduwrapporteurs. 

1. DEEL I: Na de crisis - lering trekken uit de ervaring met het oog op de hervorming 
van Dublin III

1.1. Totstandkoming van de Dublinverordening: geleidelijke harmonisatie

Op Europees niveau liep de totstandbrenging van de ruimte van vrij verkeer gelijk met het 
begin van de Europese samenwerking op het gebied van asiel. In 1990 zagen de 
Schengenovereenkomst en de Overeenkomst van Dublin tegelijk het licht. 
Van bij het begin was de belangrijkste doelstelling van het Dublinsysteem te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek in de EU, en aldus 

1 COM(2016) 197 final.
2 EPRS, “Dublin Regulation on International protection applications, European Implementation Assessment“, 
februari 2020.
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meervoudige verzoeken te vermijden. Naar aanleiding van de richtsnoeren van de Europese top 
van Tampere in 1999 werd een gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) opgezet met 
het oog op een grotere harmonisatie.
In 2003 werd de Overeenkomst van Dublin in het EU-recht opgenomen in de vorm van de 
Dublin II-verordening.
Sinds het Verdrag van Lissabon in 2007 is het asielbeleid gegrondvest op het beginsel van 
solidariteit (artikel 80 VWEU) en worden de desbetreffende besluiten genomen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure. De Raad moet echter nog steeds met eenparigheid van stemmen 
besluiten, hetgeen de huidige impasse ten dele verklaart.
In 2008 lanceerde de Commissie de tweede fase van het CEAS met een “Asielbeleidsplan”3, 
dat onder meer voorzag in de herziening van Dublin III. 

1.2. Ongekende druk op het CEAS

De afgelopen jaren wordt de EU geconfronteerd met de grootste uitdaging op het gebied van 
migratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Op drie jaar tijd is het aantal asielzoekers meer dan 
verviervoudigd. Tijdens de periode 2015-16 vroegen 2,5 miljoen mensen asiel aan in de EU, 
tegenover 562 000 in 2014 en 278 000 in 20124. De belangrijkste landen van herkomst zijn nog 
steeds Syrië, Afghanistan en Irak, landen die te kampen hebben met burgeroorlog, geweld en 
conflicten5. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn sinds 2014 33 000 mensen 
omgekomen terwijl zij probeerden Europa te bereiken.
Begin 2020 zijn er nog 855 000 asielverzoeken in behandeling, wat aanzienlijk minder is dan 
vijf jaar geleden6. De Europese Rekenkamer wijst er echter op dat de personen die in 2018 in 
de Griekse hotspots een asielverzoek hebben ingediend, een afspraak hebben gekregen voor 
een gesprek in 2022 of zelfs 2023. Daarnaast draagt ook de ondoeltreffendheid van het 
Europees beleid inzake de terugkeer van personen die niet voor asiel in aanmerking komen, 
aanzienlijk bij tot de overbelasting van de asielstelsels.

1.3. Ernstige onevenwichtigheden op het gebied van asiel 

De uitzonderlijke instroom van migranten heeft de onevenwichtigheden binnen de EU in het 
licht gesteld. 
Tussen 2008 en 2017 werd 90 % van de asielzoekers opgevangen door een derde van de 
lidstaten. In 2018 registreerde Duitsland het grootste aantal asielverzoeken (184 180 verzoeken, 
ofwel 28 % van het totaal), gevolgd door Frankrijk (120 425 verzoeken, ofwel 19 %), 
Griekenland (66 695 verzoeken, ofwel 11 %), Italië (59 950 verzoeken, ofwel 10 %) en Spanje 
(52 700 verzoeken, ofwel 9 %). Een aantal landen van eerste binnenkomst, zoals Griekenland, 
Malta en Cyprus, ontvangen ook veel asielverzoeken in verhouding tot hun bevolkingsaantal.
Geconfronteerd met deze crisis hebben een aantal landen in 2015-16 de toepassing van de 
verordening stopgezet. Talrijke migranten die via Griekenland, Italië of Spanje zijn 
aangekomen, zijn niet geregistreerd in Eurodac, wegens een gebrek aan middelen, maar ook als 
reactie op het gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten. 
De conclusie is duidelijk: het Dublinsysteem, dat sinds 1990 vrijwel ongewijzigd bleef, is 
mislukt.

3 COM(2008) 360 final. 
4 Eurostat. 
5 EPRS, “De hervorming van het Dublinsysteem”, maart 2019.
6 Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), “Speciaal verslag: asieltrends en COVID-19”, april 
2020.
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1.4. Noodmaatregelen tijdens de crisis

Naar aanleiding van de migratiepiek van 2015 heeft de Commissie een aantal noodmaatregelen 
vastgesteld: er werden zogenoemde “hotspots” gecreëerd voor de opvang van migranten en de 
registratie van asielverzoeken, alsook een tijdelijk mechanisme voor herplaatsing van 
asielzoekers en een ongekende versterking van de operationele en financiële middelen van 
Frontex en EASO. 
Deze noodmaatregelen boden echter geen afdoende antwoord op de tekortkomingen van het 
CEAS en Dublin III. De Griekse hotspots worden gekenmerkt door massale overbevolking en 
onaanvaardbare sanitaire omstandigheden7. Er verblijven 42 000 migranten, terwijl zij 
aanvankelijk voorzien waren voor 6 000 personen. 
Om de instroom van migranten en de gevaarlijke reizen vanuit het oostelijke Middellandse 
Zeegebied af te remmen, heeft de Europese Raad op 18 maart 2016 een akkoord met Turkije 
gesloten. Deze Verklaring EU-Turkije, die buiten het internationale rechtskader en zonder 
raadpleging van het Europees Parlement werd opgesteld, moest een tijdelijke oplossing voor de 
vluchtelingencrisis bieden. De aanhoudende diplomatieke druk van de Turkse president, met 
name aan de Grieks-Turkse grens, heeft echter de kwetsbaarheid van dit akkoord in het licht 
gesteld en de noodzaak van een duurzame Europese oplossing versterkt.
Gezien de humanitaire situatie van de migranten, met name in Griekenland, is het van essentieel 
belang een duurzaam mechanisme in te stellen om de verantwoordelijkheid voor de registratie 
van asielzoekers tussen de lidstaten te verdelen. 

1.5. Hotspots, ad-hocovereenkomsten en herplaatsing: eerste aanzetten tot solidariteit 

Volgens de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) is de Dublin III-
verordening tijdens de periode 2016-2018 in het algemeen goed toegepast in de hotspots8. Op 
grond van gezinshereniging heeft Griekenland 8 604 asielzoekers aan andere staten 
overgedragen. Met de steun van het EASO heeft Griekenland 19 784 verzoeken om overname 
ingediend, waarvan 43 % uit de hotspots. 
De Rekenkamer maakt een kritische balans op van de EU-steun aan Griekenland en Italië sinds 
2015. Zij wijst op operationele tekortkomingen die de efficiëntie van de herplaatsing, de 
ondersteuning van EASO-deskundigen en de eerbiediging van termijnen in de weg staan9.
In 2015 heeft de Raad, met de steun van het Europees Parlement, twee besluiten aangenomen 
voor de herplaatsing van 160 000 asielzoekers in Griekenland en Italië10. De lidstaten hebben 
echter slechts toegezegd om 98 256 asielzoekers te verplaatsen. In de praktijk waren het er 
slechts 34 705. Een aantal landen die dit besluit vijandig gezind waren, hebben gewoon 
geweigerd om het toe te passen.
In het centrale Middellandse Zeegebied stonden Italië en Malta onder zware druk door de 
instroom van migranten via Libië. Na een impasse op het niveau van de 27 werden in 2019 
verschillende ad-hocovereenkomsten gesloten om mensen te hervestigen nadat zij op zee waren 
gered. Het wettelijk kader van Dublin III voorzag in vrijwillige overdrachten aan de lidstaten 
in het kader van de Verklaring van Malta. 

7 Bureau voor de grondrechten van de EU (FRA), Advies 3/2019, maart 2019. 
8 EPRS 2020, blz. 39.
9 Rekenkamer 2019, blz.4, 51. 
10 Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad, overweging 23.
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1.6. Verantwoordelijkheid van het land van eerste binnenkomst en solidariteit tussen 
de lidstaten

Vanaf 1990 is het concept van het land van eerste binnenkomst bedoeld om de lidstaten te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van de buitengrenzen. Dit legt echter 
een onevenredige last op deze landen en vereist de operationele ondersteuning van de Frontex-
functionarissen. 
Hoewel het aantal nieuwe asielverzoeken in 2017 (654 600) en 2018 (580 000) is gedaald in 
vergelijking met de piek van 2015-16, is in 2019 met 714 000 nieuwe asielverzoeken toch 
opnieuw sprake van een toename met 18 %. Een trend die ook aan het begin van 2020 werd 
bevestigd: + 20 % in vergelijking met 2019. Er is ook sprake van een diversificatie van de 
migratieroutes en van de landen van herkomst. Na Syriërs en Afghanen is er nu een grote 
instroom van Venezolanen en Colombianen. 
Daarom heeft de EU een solidariteitsmechanisme nodig, dat zorgt voor een eerlijke verdeling 
van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, onder meer door herplaatsing op 
grond van objectieve criteria. 
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2. DEEL II: Structurele tekortkomingen, uiteenlopende interpretaties, operationele 
moeilijkheden en politieke impasses

2.1. Problemen om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek

2.1.1. Verplichte registratie in Eurodac 

Bij het registreren van een asielverzoek bij binnenkomst in de EU is de betrokken lidstaat 
verplicht de vingerafdrukken van de asielzoeker in de Eurodac-databank op te nemen. Via het 
Eurodac-bestand kunnen de autoriteiten nagaan of een persoon al geregistreerd is of al een 
asielverzoek in een andere lidstaat heeft ingediend. 
In 2015, vóór de instelling van de hotspots, hebben de twee landen met de hoogste irreguliere 
binnenkomst, Griekenland (885 000) en Italië (154 000) respectievelijk echter slechts 11 370 
en 83 245 asielverzoeken geregistreerd 
11. Door deze tekortkomingen worden het Dublinsysteem en het beginsel van het land van 
eerste binnenkomst aanzienlijk verzwakt, en ontstaan talrijke secundaire bewegingen. 

2.1.2. Foute toepassing van de rangorde van de criteria voor het aanwijzen van 
de verantwoordelijke lidstaat

In hoofdstuk III van de Dublinverordening wordt een rangorde van criteria vastgesteld aan de 
hand waarvan wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan de eenheid van het gezin (art. 8 t/m 11), 
vervolgens de afgifte van verblijfstitels en visa (art. 12), illegale binnenkomst of verblijf 
(art. 13), visumvrijstelling (art. 14), verzoeken in luchthavens of internationale transitzones 
(art. 15) en het land waar het verzoek het eerst werd ingediend (art. 3, lid 2).
Deze rangorde wordt echter niet weerspiegeld in de verzoeken om overname. In 2018 is het 
criterium van de gezinseenheid aangevoerd in 5 % van de gevallen in Frankrijk (op 12 000) en 
3,7 % in Duitsland (op 17 500). Dat cijfer lag nog lager in België, Zweden, Zwitserland en 
Oostenrijk12, in tegenstelling tot Griekenland, waar het 79,3 % bedroeg. 
Verzoeken voor gezinshereniging worden minder aanvaard: slecht 48 %, vergeleken met een 
gemiddelde van 67,6 % voor alle procedures. Al te vaak leggen de lidstaten voorwaarden op 
om de gezinshereniging te reguleren en te beperken, door dwingend bewijs te eisen (DNA-test, 
leeftijdsbepaling).

2.1.3. Administratieve lasten en uiteenlopende toepassing van de 
Dublinprocedures

Het aantal Dublinprocedures is toegenomen van ca. 90 000 in 2014 tot 160 000 in 2016-17. 
Tussen 2016 en 2019 hebben Duitsland en Frankrijk veruit de meeste verzoeken ingediend: 
68 % voor beide landen samen. Er zijn ook landen die slechts weinig Dublinverzoeken 
indienen, zoals Spanje, Estland, Litouwen, Letland, Slowakije, Bulgarije, Polen of Tsjechië. 
Het is verrassend dat Spanje, ondanks een toenemend aantal asielverzoeken (16 544 in 2016, 

11 Eurostat, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (zie blz. 23); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (zie blz. 18-19).
12 Rekenkamer 2019, blz.48.

https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html


PE648.425v02-00 8/18 PR\1207642NL.docx

NL

31 738 in 2017, 55 570 in 2018) nagenoeg geen Dublinverzoeken heeft ingediend (7 in 2016, 
11 in 2017, 7 in 2018). Ter vergelijking: Griekenland heeft 2 886 Dublinverzoeken ingediend 
in 2016 (voor 51 091 asielverzoeken), 9 784 verzoeken in 2017 (voor 58 661 asielverzoeken) 
en 5 211 verzoeken in 2018 (voor 66 969 asielverzoeken).
Het Dublinsysteem brengt dus aanzienlijke administratieve, personele en financiële lasten met 
zich mee, terwijl slecht 11 % van de overdrachten daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er zijn ook 
grote verschillen tussen de lidstaten: tussen 2016 en 2019 werden in Griekenland 54,6 % en in 
Zweden 42,2 % van de overdrachten gerealiseerd, terwijl dat er slechts 11,2 % waren in 
Duitsland, 6,7 % in Frankrijk en 1,6 % in Italië.
Voorts worden de discretionaire bepalingen (art. 17) zelden toegepast. De 
soevereiniteitsclausule is in 2018 slechts ca. 2000 keer toegepast, op meer dan 155 000 
asielverzoeken. Duitsland (65 %), Nederland (13 %) en Frankrijk (10 %) maken het vaakst van 
deze clausule gebruik. Sommige landen hebben de clausule slechts één keer toegepast 
(Oostenrijk, Denemarken, Polen), andere landen helemaal niet (Slovenië, Portugal, Roemenië, 
Bulgarije, Estland). 

2.1.4. Procedures die te ingewikkeld en te lang zijn

Het administratieve parcours van een asielzoeker bij aankomst in Europa is ingewikkeld13. Door 
het grote aantal betrokken partijen (administratief, juridisch, medisch personeel, politie, ngo’s), 
hun geografische spreiding en ontoereikende beschikbaarheid, loopt de behandeling van 
asielverzoeken aanzienlijke vertraging op. Ook het gebrek aan samenwerking tussen deze 
actoren en het feit dat sommigen ontmoedigd raken, speelt een rol. Zo worden bv. in Frankrijk 
asielzoekers geregistreerd in een van de elf prefecturen van het land, maar moeten zij allemaal 
naar de regio Parijs voor hun onderhoud met het nationaal asielbureau (OFPRA).
Het aandeel van de Dublinprocedures op het totale aantal asielverzoeken is gestegen van 15 % 
in 2014 tot 26-27 % in 2016-17. De Dublineenheden in de lidstaten zijn dus geconfronteerd met 
een aanzienlijke toename van hun werkzaamheden, hetgeen tot congestie en langere 
behandelingstermijnen heeft geleid. 
Sommige nationale autoriteiten hebben een reorganisatie ondergaan om de overbelasting door 
het grote aantal dossiers aan te pakken. Het gebrek aan personele middelen (met name 
beschermingsfunctionarissen en tolken) is een van de belangrijkste oorzaken van de 
vertragingen. Volgens de beschikbare gegevens hebben Griekenland, Spanje en Cyprus de 
minste asielambtenaren in verhouding tot het aantal asielverzoeken. Spanje beschikte in 2019 
over 197 ambtenaren voor 55 290 verzoeken, in vergelijking met 1 121 ambtenaren voor 5 780 
verzoeken in Oostenrijk. Dat steeds vaker een beroep wordt gedaan op tijdelijke contracten kan 
de verwerkingscapaciteit van de autoriteiten ondermijnen (bv. Griekenland, Cyprus).
De Dublinverordening voorziet in termijnen voor elke fase van de Dublinprocedures14. Er is 
echter sprake van aanzienlijke overschrijdingen van deze termijnen, vaak met verschillende 
maanden. Er zijn ook uiteenlopende interpretaties over het beginpunt van de verschillende 
procedures, waardoor verduidelijking van het HvJ-EU vereist is (cf. arrest-Mengesteab). 
Het feit dat bepaalde clausules (bv. gezinshereniging, overname van niet-begeleide 
minderjarigen) onvoldoende worden toegepast en de overschrijding van de termijnen wijzen 
ook op problemen bij het controleren van de gegevens van de verzoekers. Veel asielzoekers 
hebben bij aankomst geen identiteitsbewijs, waardoor het moeilijk is hun leeftijd, nationaliteit 
of familiebanden vast te stellen en vaak aanvullende controles nodig zijn. 

13 La Cimade, “Règlement Dublin, la machine infernale de l’asile européen”, april 2019.
14 EPRS 2020, blz. 68.
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2.2. Belemmeringen voor de overdracht van asielzoekers

2.2.1. Te korte aansprakelijkheidstermijn voor de lidstaten

Na een besluit tot overdracht hebben de lidstaten 6 maanden (18 maanden indien de betrokkene 
onderduikt) om de overdracht uit te voeren. Na die termijn gaat de verantwoordelijkheid over 
op de verzoekende lidstaat.
In de praktijk moedigt deze korte aansprakelijkheidstermijn de lidstaten in bepaalde gevallen 
aan om de uitvoering van de overdrachten te vertragen. Dit brengt asielzoekers er ook toe om 
buiten de procedure te blijven teneinde hun verzoek in een andere lidstaat in te dienen15.
Door de duur van de aansprakelijkheidstermijn te verlengen, zouden secundaire bewegingen en 
illegaal verblijf kunnen worden bestreden. 

2.2.2. Tal van belemmeringen

De belemmeringen zijn legio en uiteenlopend van aard. Het gaat van onwil of gebrek aan 
medewerking van de aangezochte lidstaten tot de nietigverklaring van besluiten door de 
nationale beroepsorganen of de niet-naleving van termijnen. Een andere belangrijke factor is 
de “administratieve vlucht” van personen die worden overgedragen. Op operationeel gebied 
wijzen de nationale autoriteiten op de moeilijkheden bij de overdracht en de voorwaarden die 
bij het vervoer (meestal per vliegtuig) door de luchtvaartmaatschappijen worden opgelegd 
(beperkt aantal personen per vlucht, verplicht vervoerbewijs op naam, gebrekkige 
aansluitingen, enz.). 
Het HvJ-EU en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hebben in hun 
rechtspraak gewezen op het gebrek aan opvangcapaciteit en de niet-naleving van de 
Dublinprocedures. Zij hebben onder meer de overdracht geweigerd aan landen waar 
asielzoekers ten onrechte de internationale bescherming zou worden geweigerd of waar zij 
zouden worden blootgesteld aan schendingen van de grondrechten16. 
Tegen de Dublinbesluiten wordt ook vaak beroep aangetekend. Dat is een fundamenteel recht, 
maar leidt tot vertraging in talrijke Dublinprocedures. Het beroepscijfer ligt immers in alle 
lidstaten erg hoog, tot 80 %. De beroepsprocedure wordt in sommige gevallen door asielzoekers 
die niet willen worden overgedragen gebruikt om op het grondgebied van een bepaalde staat te 
blijven. 

2.3. De migratieroute, een onderschatte factor in het Europese asielstelsel

2.3.1. Secundaire bewegingen, onverenigbaar met het beginsel van één enkel 
asielverzoek

Een secundaire beweging is de verplaatsing van een persoon van de staat die verantwoordelijk 
is voor de behandeling van een asielverzoek naar een andere staat. Dit verschijnsel verstoort de 
werking van het Dublinsysteem aanzienlijk. Het bemoeilijkt het proces van aanwijzing van de 
verantwoordelijke lidstaat, verhoogt het aantal Dublinprocedures en ondermijnt het beginsel 
van één enkel asielverzoek in de EU.
Volgens de Nederlandse Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)17 is het aantal 

15 ACVZ 2019.
16 EPRS 2020, blz. 63.
17 ACVZ 2019.



PE648.425v02-00 10/18 PR\1207642NL.docx

NL

asielverzoeken na 2015-16 weliswaar afgenomen, maar is het aantal secundaire bewegingen 
aanzienlijk gestegen. Duitsland en Frankrijk zijn de belangrijkste bestemmingen van deze 
bewegingen. Hiervoor zijn diverse redenen: het bestaan van familiebanden, aanwezigheid van 
een diaspora, kennis van de taal, opvangvoorzieningen, kansen op de arbeidsmarkt, weigering 
van een overdracht. 
Secundaire bewegingen worden ook beïnvloed door een ander belangrijk probleem: niet alle 
lidstaten bieden dezelfde bescherming. Een treffend voorbeeld is de graad van bescherming van 
Afghanen, die afhankelijk van de lidstaat varieert van 6 tot 98 %. Voor Irakezen varieert dit 
percentage van 8 tot 98 %. Omdat een Europese lijst van veilige landen van herkomst en een 
gedeelde analyse van landenrisico’s ontbreken, zetten deze verschillen in beoordeling 
asielzoekers ertoe aan zich te verplaatsen naar de staat waar zij de grootste kans op 
internationale bescherming hebben. Ook de verschillen in opvangvoorzieningen zijn een factor 
die aanzet tot secundaire bewegingen.
 De analyse van secundaire bewegingen en de ontwikkeling ervan zetten de relevantie van 
bepaalde beginselen van Dublin III op de helling. Het verschil in levensomstandigheden in de 
lidstaten heeft gevolgen voor de opvangvoorzieningen. De beperkte aansprakelijkheidstermijn 
van de lidstaten en het feit dat geen rekening wordt gehouden met de aspiraties van de 
asielzoekers zetten mensen ertoe aan om zich naar de lidstaat van hun voorkeur te begeven en 
“administratief onder te duiken” zodat zij elders om asiel kunnen verzoeken. 
Nationale strategieën die alleen gericht zijn op sancties of beperkingen op de toegang tot asiel, 
waaraan de meeste lidstaten momenteel de voorkeur geven, bieden slechts een gedeeltelijk 
antwoord op dit fenomeen. Een systeem dat niet in zekere mate rekening houdt met de 
migratieroute en de aspiraties van asielzoekers, is gedoemd te mislukken18. 

2.3.2. Ontwikkeling van de migratiestromen

Het is dus noodzakelijk de migratieroutes te analyseren, om op een meer gestructureerde wijze 
op de instroom te kunnen reageren en de asielprocedures beter te kunnen organiseren. 
Het aantal asielverzoeken van mensen die op reguliere wijze zijn binnengekomen, dankzij een 
visumvrijstelling of met een verblijfsvisum, neemt toe. Volgens het EASO is een kwart van de 
asielverzoeken die in 2019 werden ingediend afkomstig van personen die binnengekomen zijn 
dankzij een visumvrijstelling. Deze landen, die als veilige landen worden beschouwd, hebben 
echter een zeer lage beschermingsgraad: Noord-Macedonië (1 %), Moldavië (1 %), Venezuela 
(5 %), Albanië (6 %), Colombia (7 %), Oekraïne (9 %). Al deze verzoeken, die weinig kans 
van slagen hebben, doen de asielstelsels dichtslibben.
Het gebrek aan gegevens over de migratieroutes van asielzoekers verhindert een beter begrip 
van de tekortkomingen van Dublin III. De interoperabiliteit van asielgegevens is daarom van 
essentieel belang. Het is dan ook wenselijk om het EASO beveiligde toegang te geven tot de 
gegevens van Eurodac om deze analysetaken uit te voeren en de rol van eu-LISA uit te breiden. 

2.3.3. De menselijke tol van het mislukken van Dublin

De ondoeltreffendheid van de Dublinverordening heeft in de eerste plaats gevolgen voor de 
migranten die al getraumatiseerd zijn door gebeurtenissen in hun land of op hun weg naar 
Europa. Maanden, soms zelfs jaren van administratieve omzwervingen en onzekerheid voegen 
hieraan een nieuw trauma toe en spelen in de kaart van mensenhandelaars die migranten in hun 
greep houden via netwerken voor prostitutie en gedwongen arbeid. De mislukking van Dublin 
en het CEAS brengt talloze schendingen van de grondrechten met zich mee. De situatie in de 

18 Standpunt van het Comité van de Regio’s. Resolutie van 8 december 2018 over het CEAS.
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Griekse hotspots is momenteel verschrikkelijk, en onmenselijk.
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bescherming van de prioritaire belangen van 
kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Verschillende landen hebben gespecialiseerde 
eenheden voor niet-begeleide minderjarigen opgericht (België, Frankrijk, Hongarije), andere 
landen hebben gespecialiseerd personeel in dienst (Duitsland, Polen, Cyprus). Deze goede 
praktijken zijn echter niet algemeen gangbaar.
Een van de belangrijkste obstakels is de vaststelling van de leeftijd. De praktijken verschillen 
van lidstaat tot lidstaat en de betrouwbaarheid van de evaluaties is onzeker, net als die van de 
medische tests. Een multidisciplinaire aanpak door gekwalificeerde deskundigen maakt het 
mogelijk om relevante indicatoren te verzamelen en de leeftijd van de verzoekers met grotere 
zekerheid vast te stellen (Verenigd Koninkrijk, Malta, Italië, Griekenland, Nederland, 
Frankrijk). Hoewel de lidstaten ervoor moeten zorgen dat minderjarigen bij de asielprocedures 
worden vertegenwoordigd en/of bijgestaan door een wettelijke vertegenwoordiger (art. 6), zijn 
er aanzienlijke tekortkomingen bij de uitvoering van deze bepaling. Ten slotte verstrekken een 
aantal landen geen passende informatie aan minderjarigen. 
Het recht op informatie (art. 4) is een ander beginsel dat onvoldoende wordt nageleefd: soms 
wordt slechts gedeeltelijke informatie verstrekt, hebben asielzoekers slechts beperkt toegang 
tot rechtsbijstand, zijn er taalbarrières en een gebrek aan tolken, of vertragingen bij de 
verstrekking van informatie19. Soms zijn deze tekortkomingen te wijten aan ontoereikende 
middelen ter plaatse, maar het gaat ook om politieke besluiten. 

2.4. Opschorting van het CEAS en de Dublinprocedures tijdens de COVID-19-crisis

Tijdens de gezondheidscrisis en ingevolge de inperkingsmaatregelen zijn de 
Dublinprocedures aanzienlijk beperkt of zelfs opgeschort. Dat is met name het geval voor het 
persoonlijk onderhoud. Sommige landen hebben gekozen voor gesprekken op afstand, maar 
in veel gevallen is het onderhoud uitgesteld20. Het EASO heeft op 16 april aanbevelingen 
gepubliceerd om de continuïteit van het recht op asiel te waarborgen, maar er is geen 
crisisbeheersplan dat aangepast is aan dergelijke omstandigheden, waardoor de toepassing 
van Dublin III verder wordt afgezwakt.  

2.5. Een nieuwe aanpak: de toenemende rol van de EU-agentschappen

De uiteenlopende manier waarop Dublin III in de verschillende lidstaten wordt geïnterpreteerd 
en toegepast, doet afbreuk aan de doeltreffendheid van de verordening. Sommige verschillen 
zijn te wijten aan de nationale strategieën om secundaire bewegingen te vermijden of 
vertragingen te beperken. Andere vloeien voort uit historische praktijken of een gebrek aan 
dialoog tussen de nationale asielautoriteiten. Het communautaire belang is hier nooit bij gebaat: 
secundaire bewegingen die in het ene land worden vermeden, hebben gevolgen voor een ander 
land.
Er bestaan trouwens bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen, of tussen 
lidstaten onderling, om de doeltreffendheid van de procedures te verbeteren en overdrachten of 
de daadwerkelijke terugkeer van afgewezen asielzoekers te verzekeren (bv. overeenkomsten 
Spanje-Marokko, Duitsland-Albanië). Uit deze overeenkomsten moeten lessen worden 
getrokken, om goede praktijken waar mogelijk op grotere schaal toe te passen of om fouten in 
de toekomst te voorkomen. 
Ook de convergentie van het visumbeleid tussen de lidstaten kan de werking van het CEAS en 

19 EPRS 2020, blz. 35-37.
20 EASO, april 2020; ECRE, “Information sheets”.
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Dublin III verbeteren. Talrijke asielzoekers komen het grondgebied van de Unie immers binnen 
op reguliere wijze, dankzij een visum of een visumvrijstelling.
Om de convergentie tussen de nationale systemen te verbeteren, organiseert de Commissie een 
netwerk van Dublindeskundigen van de lidstaten. Dit netwerk komt echter niet vaak genoeg 
bijeen (een of twee keer per jaar) om een operationele rol te spelen.
Het EASO speelt een steeds grotere en proactievere rol bij het verbeteren van de convergentie 
en het opbouwen van wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijke asielcultuur tussen de 
lidstaten. In 2016 heeft het EASO het netwerk van Dublineenheden opgericht, dat actiever is 
dan het netwerk van de Commissie. Het EASO stelt ook talrijke beleidsondersteunende 
documenten op21. Het agentschap verzorgt ook opleidingssessies voor het personeel van de 
Dublineenheden.
Operationele steun aan de lidstaten is momenteel de grootste bijdrage van het EASO tot de 
tenuitvoerlegging van de Dublinverordening. Dat het EASO uitgroeit tot een echt onafhankelijk 
agentschap is een prioriteit om de doeltreffendheid van het CEAS te verbeteren.
De Commissie moet ook zorgen voor een betere samenhang tussen de tenuitvoerlegging van 
Dublin III en de andere teksten van het CEAS (opvang, asielprocedures). Er dient echter op te 
worden gewezen dat een hervorming van het CEAS zinloos is zonder een aanzienlijke 
verbetering van het terugkeerpercentage van personen die niet voor asiel in aanmerking 
komen.

21 Bv . EASO, “Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation”, oktober 2019. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening
(2019/2206(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 78, lid 2, onder e), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 80 van het VWEU over de beginselen van solidariteit en billijke verdeling 
van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak,

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 2, 3, 5 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),

– gezien artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 
werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN,

– gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het Protocol 
daarbij van 1967 (Verdrag van Genève),

– gezien Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 
lidstaten wordt ingediend (herschikking), ook wel de “Dublin III-verordening” 
genoemd1,

– gezien Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad2 van 14 september 2015 en 
Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad3 van 22 september 2015, tot vaststelling van 
voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van 
Italië en Griekenland,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2016)0270) tot herziening van de Dublin III-verordening,

– gezien het onderhandelingsmandaat dat door de verantwoordelijke commissie in verslag 
A8-0345/2017 werd goedgekeurd en op 16 november 2017 door de plenaire 
vergadering werd aangenomen, en gezien de bevestiging van dat 
onderhandelingsmandaat door de Conferentie van voorzitters op 17 oktober 2019,

– gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met 

1 PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31.
2 PB L 239 van 15.9.2015, blz. 146.
3 PB L 248 van 24.9.2015, blz. 80.
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Verordening (EU) nr. 604/2013, met name C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: 
C:2016:188), C-63/15 Ghezelbash (Grote kamer) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15 
Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. e.a. (*) (ECLI:EU:C:2017:127), 
C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Beschikking) 
(ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (Grote kamer) (ECLI:EU:C:2017:585), 
C-646/16 Jafari (Grote kamer) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab 
(Grote kamer) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri (ECLI:EU:C:2017:675), 
C-201/16 Shiri (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), 
C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), 
C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (Grote kamer) 
(ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. e.a. (Grote kamer) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), 
C-163/17 Jawo (Grote kamer) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), en C-582/17 H. (Grote 
kamer) (*) ECLI:EU:C:2019:280,

– gezien de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in verband met 
Verordening (EU) nr. 604/2013, met name Sharifi/Oostenrijk van 5 december 2013 
(Kamer), Mohammadi/Oostenrijk van 3 juli 2014 (Kamer), Sharifi e.a./Italië en 
Griekenland van 21 oktober 2014 (Kamer), en Tarakhel/Zwitserland van 4 november 
2014 (Grote kamer),

– gezien de Europese migratieagenda van de Commissie van 13 mei 2015 
(COM(2015)0240),

– gezien de zogenoemde Verklaring van Malta van september 2019,

– gezien de studie van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
vluchtelingen van augustus 2017, getiteld “Left in limbo”, over de tenuitvoerlegging 
van de Dublin III-verordening,

– gezien de in opdracht van de Commissie door ICF uitgevoerde studies over de evaluatie 
van de Dublin III-verordening in 2015 en over de evaluatie van de tenuitvoerlegging 
van de Dublin III-verordening in 2016,

– gezien Speciaal verslag 2019/24 van de Europese Rekenkamer van november 2019, 
getiteld “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te 
voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten”,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “COVID-19: Richtsnoeren betreffende 
de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van de asiel- en 
terugkeerprocedures en betreffende hervestiging” (2020/C 126/02),

– gezien het verslag van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken van 2 juni 
2020 over de COVID-19-noodmaatregelen in het asielstelsel en de 
opvangvoorzieningen,

– gezien de door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) verrichte 
evaluatie van de tenuitvoerlegging van de Dublinverordening van januari 2019, 
opgesteld door Dr. Amandine Scherrer van de afdeling Evaluatie achteraf, directoraat 
Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde (eerste deel), en door het onderzoeksteam 
van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE), op verzoek van de 
afdeling Evaluatie achteraf (tweede deel),
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– gezien andere in opdracht van het Europees Parlement uitgevoerde studies, met name 
de evaluatie door EPRS van de tenuitvoerlegging van de Dublinverordening en de 
asielprocedures in Europa door Gertrud Malmersjo en Milan Remáč van 2016, de studie 
van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken 
(directoraat-generaal Intern Beleid) over de hervorming van de Dublin III-verordening 
door Francesco Maiani van juni 2016, de EPRS-studie “De kosten van een niet-verenigd 
Europa inzake asielbeleid” door Wouter van Ballegooij en Cecilia Navarra van oktober 
2018 en de EPRS-studie over de hervorming van het Dublinsysteem door Anja 
Radjenovic van maart 2019,

– gezien de hoorzitting van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (LIBE) van 19 februari 2020,

– gezien de antwoorden van de parlementen van de lidstaten via het geautomatiseerde 
systeem van ECPOD over hun werkzaamheden met betrekking tot de Dublin III-
verordening,

– gezien het antwoord van Duitsland op een lijst van vijf vragen die de voorzitter van de 
LIBE-commissie en de rapporteur hebben gericht tot alle nationale autoriteiten die 
betrokken zijn bij de Dublinprocedure,

– gezien de studiebezoeken van de rapporteur aan Bochum (Duitsland), Ter Apel 
(Nederland), Boekarest (Roemenië) en Lampedusa (Italië),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement, alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 
bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien de brief van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat in de periode 2015-2016 in de Europese Unie 2,5 miljoen mensen een 
asielverzoek hebben ingediend, een verviervoudiging ten opzicht van 2012-2013;

B. overwegende dat slechts één derde van de lidstaten onderdak biedt aan 90 % van de 
asielzoekers;

C. overwegende dat de termijnen van de Dublinprocedures voor de meeste asielverzoeken 
niet worden nageleefd en dat de overdrachten niet worden uitgevoerd;

D. overwegende dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening, onder meer tijdens de COVID-19-crisis, hetgeen heeft geleid tot aantasting 
van het recht op internationale bescherming en tot schendingen van de grondrechten;

Inachtneming van het beginsel van solidariteit bij de behandeling van asielverzoeken

1. meent dat het Dublinsysteem een aanzienlijke last legt op een minderheid van staten, 
met name tijdens periodes van grote instroom; meent dat een solidariteitsmechanisme 

https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/femm
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moet worden ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, onder meer door herplaatsing van asielzoekers 
die klaarblijkelijk in aanmerking komen voor bescherming op grond van objectieve 
criteria;

2. benadrukt dat de ad-hocovereenkomsten niet de plaats kunnen innemen van een 
geharmoniseerd en duurzaam beleid op Europees niveau; betreurt dat de hervorming 
van deze verordening in de Raad geblokkeerd is;

3. merkt op dat het mechanisme voor crisisbeheersing van artikel 33 geen effectieve steun 
aan de lidstaten, noch een afdoende antwoord op de gevolgen van de COVID-19-crisis 
heeft geboden; meent dat een mechanisme voor crisisbeheersing moet worden opgezet 
dat gebaseerd is op solidariteit en beschikt over een door de Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de continuïteit van het asielrecht in de EU onder de 
best mogelijke omstandigheden te waarborgen;

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij uitzondering gebruik te maken van de discretionaire 
bepalingen van artikel 17, bijvoorbeeld voor de hervestiging van asielzoekers uit de 
Griekse hotspots die momenteel extreem belast zijn en om te zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

5. beveelt aan om, in overeenstemming met het internationaal recht, versnelde 
Dublinprocedures in te voeren op de belangrijkste punten van irreguliere binnenkomst 
in de Unie, in Europese opvangcentra, met het oog op een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en in voorkomend geval de terugkeer te regelen, zonder dat de 
betrokkene onnodig lang in bewaring wordt gehouden;

6. wijst op de belangrijke operationele steun die het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) in de hotspots voor de Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud plaatsvindt in een andere taal dan die van het 
land; pleit voor de oprichting van een Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

Eerbiediging van de grondrechten

7. herinnert eraan dat de bescherming van de grondrechten bij de tenuitvoerlegging van 
deze verordening centraal moet staan, met name de bescherming van kinderen, 
slachtoffers van mensenhandel en de meest kwetsbaren;

8. verzoekt de Commissie nauwlettender toe te zien op de eerbiediging van de rangorde 
van criteria; acht het noodzakelijk om de voorwaarden voor de toepassing van het 
criterium van gezinshereniging te verduidelijken en de vereiste bewijsstandaard te 
harmoniseren; verzoekt de lidstaten en de Commissie de prioritaire belangen van het 
kind te beschermen en de criteria voor de toepassing van de bewaring te verduidelijken;

Vereenvoudiging van de procedures en aanzienlijke verkorting van de termijnen

9. benadrukt dat de overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn toegenomen en aanzienlijke 
menselijke, materiële en financiële kosten met zich mee hebben gebracht; betreurt 
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echter dat deze procedures slechts in 11 % van de gevallen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd, hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende overbelasting van de asielstelsels; 
wijst op het gebrek aan samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om secundaire bewegingen te bestrijden teneinde de 
verzoeken om overdracht terug te dringen; stelt voor de voorwaarden voor het in gang 
zetten van overdrachtsprocedures te verduidelijken en te harmoniseren;

10. is van mening dat de regels inzake de overdracht van verantwoordelijkheid in het kader 
van Dublin III in sommige gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie van de 
asielprocedures en de uitvoering van de overdrachten en bijdragen tot de toename van 
secundaire bewegingen omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten ondergedoken te blijven; 
verzoekt de Commissie de regels te herzien om de lidstaten voldoende tijd te geven om 
de overdrachten uit te voeren en de overdracht van verantwoordelijkheid ingeval een 
asielzoeker onderduikt af te schaffen;

11. meent dat juridische bijstand aan asielzoekers voor Dublinprocedures, met name in de 
hotspots, het parcours van de asielzoekers zou vergemakkelijken en de besluitvorming 
zou verbeteren; verzoekt de lidstaten de informatie de zij aan asielzoekers verstrekken 
over de ingewikkelde Dublinprocedures te verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

Eén enkel asielverzoek in Europa

12. wijst erop dat het beginsel van één enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op het doel van deze verordening; meent dat de 
bevoegde nationale autoriteiten hun relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde de procedures te versnellen en meervoudige 
asielverzoeken te vermijden, met inachtneming van de bescherming van 
persoonsgegevens;

13. merkt op dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten met betrekking tot de 
bescherming van asielzoekers van bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen en een gedeelde landenrisicobeoordeling, of 
ten minste convergentie op dit gebied, deze verschillen zouden verkleinen en aldus het 
aantal secundaire bewegingen beperken; benadrukt dat de daadwerkelijke terugkeer van 
personen die niet voor asiel in aanmerking komen een essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Versterking van governance en convergentie tussen de lidstaten

14. meent dat de nationale asielautoriteiten nauwer moeten samenwerken om informatie uit 
te wisselen en ervoor te zorgen dat overdrachten vlotter verlopen; stelt voor om het 
EASO te belasten met het opzetten van een versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een maandelijkse operationele dialoog tussen de 
nationale autoriteiten en een platform voor het uitwisselen en delen van informatie en 
goede praktijken;

15. merkt op dat ongeveer twee derde van de asielverzoeken afkomstig is van onderdanen 
van veilige landen, die in de EU zijn binnengekomen met een visum of dankzij 
visumvrijstelling; meent dat deze verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, bijdragen tot 
de overbelasting van de asielstelsels; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de 
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samenhang tussen het asiel- en het visumbeleid te versterken;

16. stelt voor om de rol van het EASO met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te krijgen in de belasting van de asielstelsels;

17. moedigt de Commissie en de Raad aan te streven naar convergentie tussen de bilaterale 
overeenkomsten tussen de lidstaten en de overeenkomsten met derde landen, om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te verbeteren;

18. betreurt dat de Commissie haar evaluatieverslag uit hoofde van artikel 46 nog steeds 
niet heeft gepubliceerd; verzoekt de Commissie te zorgen voor een doeltreffender 
uitvoering van deze verordening;

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


