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“Onze gedeelde Europese waarden en onze historische verantwoordelijkheid zijn mijn
uitgangspunt wanneer ik denk aan de toekomst van het Europese immigratiebeleid.
De ervaring heeft mij geleerd dat Europa meer solidariteit nodig heeft om
voorbereid te zijn op de toekomst. De toekomst van een welvarend continent dat
altijd open zal staan voor mensen in nood, maar dat ook gezamenlijk de uitdaging
van migratie zal aanpakken, en waar niemand er alleen voor komt te staan.”
Jean-Claude Juncker, 1 mei 2014

De Europese Commissie stelt voor om de operationele capaciteit van het Asielagentschap van de Europese Unie verder te
versterken door het uit te rusten met de instrumenten en personele en financiële middelen die nodig zijn om de lidstaten tijdens
de hele asielprocedure te ondersteunen. Dit zal het voor lidstaten gemakkelijker maken om asielaanvragen snel te verwerken en
achterstanden te voorkomen en helpen om secundaire bewegingen tegen te gaan. Het Agentschap zal de lidstaten nu snel en
volledig van dienst kunnen zijn, onder meer door het bieden van bijstand bij de uitvoering van de volledige administratieve fase
van de procedure, ongeacht wanneer of waar zij extra hulp nodig hebben, met name op hotspots en in gecontroleerde centra. Het
versterkt Asielagentschap van de Europese Unie zal volledig complementair samenwerken met de Europese grens- en kustwacht;
samen zullen zij nu op ieder moment ondersteuningsteams voor migratiebeheer kunnen inzetten om waar nodig geïntegreerde
steun te bieden op het gebied van grenzen, asiel en terugkeer.

Meer bijstand voor de lidstaten
Het personeel van het Agentschap zal, op verzoek van de lidstaten of op zijn eigen initiatief en met instemming van de betreffende
lidstaat, beschikbaar zijn voor het bieden van operationele en technische bijstand tijdens de hele asielprocedure, alsook tijdens de
procedure uit hoofde van de Dublinverordening. Het zijn de lidstaten die alle definitieve beslissingen zullen nemen.

De taken van het Agentschap zullen het volgende omvatten:
Identificatie en registratie van
asielzoekers

Het verlenen van bijstand bij of
uitvoeren van interviews inzake
ontvankelijkheid en gegrondheid

Het voorbereiden van
administratieve besluiten inzake
verzoeken om internationale
bescherming voor de
verantwoordelijke nationale
autoriteiten

Het bieden van logistieke en andere
ondersteuning aan onafhankelijke
beroepsinstanties

Het verlenen van diensten op het
gebied van tolken en vertalen

De inzet van de
asielondersteuningsteams

In het kader van de Dublinprocedure: verlenen van bijstand bij de procedure voor de vaststelling welke staat
verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag en andere daarmee verband houdende procedures en van
bijstand bij de uitvoering of coördinatie van de toewijzing of overdracht van asielzoekers binnen de Unie.

Inzet van ondersteuningsteams voor migratiebeheer
Ondersteuningsteams voor migratiebeheer bestaan uit deskundigen op het gebied van alle aspecten van migratie, waaronder de
deskundigen op het gebied van asiel en juridisch personeel van het Europees Asielagentschap, alsook operationeel personeel van het
permanent korps van de Europese grens- en kustwacht en deskundigen van Europol en andere agentschappen van de EU. De teams
kunnen worden ingezet om de verzoekende staat de volledige reeks ondersteunende activiteiten te bieden.

Lidstaten

Europese Commissie

●● verzoeken om steun van de
ondersteuningsteams voor
migratiebeheer

●● coördineert de beoordeling van de
behoeften en de inzet ter plaatse

INZET VAN ONDERSTEUNINGSTEAMS VOOR MIGRATIEBEHEER
Onder meer deskundigen van:

›
›

Asielagentschap van de Europese
Unie
Europese grens- en kustwacht

›
›

Europol
andere relevante agentschappen van
de Unie

Lidstaten
●● ontvangen geïntegreerde steun op het gebied van grenzen,
asiel en terugkeer

Meer financiële steun:
Bovenop het budget van 364 miljoen EUR waarin de Commissie in haar oorspronkelijke voorstel inzake het Asielagentschap van de
Europese Unie voorzag voor de periode tot eind 2020, wordt voor de periode tussen 2019 en 2027 nog eens 55 miljoen EUR per
jaar extra voorgesteld. Voor de volgende begrotingsperiode (2021-2027) heeft de Commissie een budget van 1,25 miljard EUR voor
het Agentschap voorgesteld.
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