Europese migratieagenda 2015 –
vier pijlers voor beter migratiebeheer
Onmiddellijke maatregelen

Vervolgmaatregelen

• verdrievoudiging van de capaciteit en de middelen voor de
gezamenlijke Frontex-operaties Triton en Poseidon in 2015 en
2016

De oorzaken van onregelmatige
migratie wegnemen

• activering van het noodsysteem bedoeld in artikel 78, lid 3,
van het Verdrag, met het oog op een betere verdeling van de
asielzoekers in Europa

283 532 gevallen van onregelmatige
grensoverschrijding vastgesteld in 2014
(164% meer dan in 2013)

• een nieuw hotspot-concept: EASO, Frontex en Europol gaan,
gecoördineerd door de Commissie, lidstaten in de frontlinie
helpen om arriverende migranten snel te identificeren en te
registreren en snel hun vingerafdrukken te nemen en het
terugkeer te coördineren

• een actieplan voor intensivering van onderzoek naar en
vervolging van criminele netwerken van mensensmokkelaars,
om de netwerken te ontmantelen, de daders voor de rechter
te brengen en hun tegoeden in beslag te nemen

• 60 miljoen euro extra noodfinanciering voor lidstaten in de
frontlinie
• een hervestigingsregeling van 50 miljoen euro om 20 000
personen op een veilige en legale manier naar Europa over te
brengen
• 30 miljoen euro voor de regionale beschermings- en ontwikkelingsprogramma’s, om te beginnen in 2015-2016 in
Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika
• het verzamelen van informatie voor de ontmanteling van
criminele netwerken door Europol en met bijdragen van alle
EU-agentschappen.
• Frontex en Europol gaan profielen opstellen van vaartuigen die
mogelijk gebruikt kunnen worden door mensensmokkelaars

• een terugkeerhandboek om de terugkeerpraktijken in alle
lidstaten te harmoniseren
• sterkere partnerschappen met derde landen op het gebied
van mensensmokkel en terugkeer

Een sterk asielbeleid
626 715 asielzoekers in 2014
(45% meer dan in 2013)
• volledige uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel via een nieuw
monitoringmechanisme
• evaluatie van het Dublin-systeem tegen medio 2016 met het
oog op de herziening ervan
• krachtige initiatieven om misbruik van het asielstelsel tegen
te gaan
• reflectie op de vaststelling van één gemeenschappelijke procedure voor asielbesluiten om te garanderen dat asielzoekers
in heel Europa gelijk worden behandeld

• meer inzet van de EU-delegaties in de belangrijkste migratielanden
• een sterkere rol van Frontex bij terugkeeroperaties.

Levens redden en de
buitengrenzen beveiligen
Sinds begin 2015 zijn in het Kanaal
van Sicilië 24 000 migranten gered,
waarvan bijna 7 300 door Frontex

Een nieuw beleid voor legale migratie
17 miljoen Schengenvisa afgegeven in 2013
2,3 miljoen verblijfsvergunningen afgegeven
in 2013

• een herzien voorstel voor ’slimme grenzen’

• herziening van de blauwekaartrichtlijn voor hoogopgeleide migranten

• operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid (GVDB) op de Middellandse Zee om boten te
onderscheppen en te vernietigen

• financiering van initiatieven die de landen in Noord-Afrika
beter in staat stellen te interveniëren en migranten in nood
te redden

• instelling van een platform voor samenwerking tussen lidstaten, bedrijven en vakbonden op het gebied van economische
migratie

• migratie wordt een specifiek onderdeel van de missies die
momenteel in Niger en Mali plaatsvinden in het kader van het
GVDB, die een sterker accent krijgen op grensbeheer

• reflectie op de oprichting van een Europees grenswachtsysteem

• goedkopere, snellere en veiligere geldovermaking

• instelling van een multifunctioneel proefcentrum in Niger, in
samenwerking met IOM en UNHCR
• Europese migratiefunctionarissen worden ingezet in EU-delegaties in belangrijke landen van doorreis

• een sterkere rol voor Frontex

• reflectie op de ontwikkeling van een systeem voor ”blijken
van belangstelling”, waarbij verifieerbare criteria zouden worden gebruikt om een eerste selectie te maken van potentiële
migranten
• het maximaliseren van maximaliseren van de ontwikkelingsvoordelen voor de landen van herkomst

