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Betreft: De gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake migratie: de rol en 
raadpleging van het Europees Parlement

Op 4 oktober 2016 hebben de Europese Unie en Afghanistan een gezamenlijke koersbepaling inzake 
migratie ondertekend. In dit document wordt een duidelijk kader verschaft voor de samenwerking op 
het vlak van gedwongen terugkeer naar en overname door Afghanistan. Artikel 79, lid 3, van het 
VWEU vormt een expliciete rechtsgrond voor het sluiten van overeenkomsten met derde landen 
waarmee de overname door hun land van oorsprong of herkomst wordt beoogd van onderdanen van 
derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of 
verblijf op het grondgebied van een van de lidstaten. Krachtens artikel 218, lid 6, onder a), punt v), is 
de goedkeuring van het Europees Parlement vereist voor het sluiten van associatie-overeenkomsten 
of soortgelijke overeenkomsten. Bovendien wordt het Europees Parlement overeenkomstig 
artikel 218, lid 10, VWEU in iedere fase van de procedure onverwijld en volledig geïnformeerd.

1. In het licht van bovenstaande, hoe en wanneer is de Commissie van plan het Europees 
Parlement formeel te raadplegen en te informeren over het sluiten van de gezamenlijke 
koersbepaling tussen de EU en Afghanistan over samenwerking op het vlak van terugkeer en 
overname?

2. In hoeverre is de Commissie van mening dat de procedure die geleid heeft tot de ondertekening 
van de gezamenlijke koersbepaling tussen de EU en Afghanistan, in overeenstemming is met 
artikel 79, lid 3, en artikel 218 VWEU?
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