HOTSPOTS VOOR HET BEHEER VAN
UITZONDERLIJKE MIGRATIESTROMEN
Wat is een hotspot?
Als onderdeel van de eerste maatregelen om de lidstaten
in de frontlinie te helpen, die aan de buitengrenzen met
een buitensporige migratiedruk worden geconfronteerd,
heeft de Europese Commissie in het kader van de in mei
gepresenteerde Migratieagenda voorgesteld een nieuwe
hotspot-aanpak uit te werken.
Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken EASO,
het EU-agentschap voor de bewaking van de buitengrenzen
Frontex, de Europese politiedienst Europol en het EUagentschap voor justitiële samenwerking Eurojust werken
ter plaatse samen met de autoriteiten van de lidstaten in
de frontlinie om deze te helpen aan hun verplichtingen
op grond van het EU-recht te voldoen. Zo kunnen zij
binnenkomende migranten snel identificeren, registreren
en hun vingerafdrukken nemen. Het is de bedoeling dat de
activiteiten van de agentschappen elkaar aanvullen.
De hotspot-aanpak zal ook een rol spelen bij de uitvoering
van de tijdelijke herplaatsingsregelingen die de Europese
Commissie op 27 mei en 9 september heeft voorgesteld.
In de lidstaten in de frontlinie zal worden onderzocht welke
personen duidelijk internationale bescherming nodig hebben
en in aanmerking komen voor herplaatsing in een andere EUlidstaat, waar hun asielaanvraag zal worden behandeld.
Op dit moment worden de eerste hotspots ingesteld in Italië
en Griekenland. Later kunnen op verzoek ook in andere
lidstaten hotspots worden ingericht.

Wat voor steun en welke middelen worden
geboden?
Via de hotspots wordt met name operationele steun geboden
om asielzoekers te registreren, te identificeren, te debriefen
en hun vingerafdrukken te nemen. Daarnaast wordt steun
verleend voor terugkeer. EASO-teams zullen steun bieden
om de asielprocedures, die onmiddellijk bij het asielverzoek
worden opgestart, zo snel mogelijk te doen verlopen. Frontex
zal de lidstaten helpen bij de coördinatie van de terugkeer
van migranten die geen bescherming nodig hebben en
wier verblijf onregelmatig is. Europol en Eurojust zullen de
gastlidstaten helpen bij het onderzoek naar netwerken van
mensensmokkelaars en handelaars om deze te ontmantelen.
In Italië zet Frontex momenteel 11 screeningdeskundigen
en 22 debriefingexperts in. Hun aantal en locatie variëren
afhankelijk van de operationele behoeften. Frontex zal ook 12
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medewerkers leveren voor het nemen van vingerafdrukken.
Italië en Frontex beoordelen momenteel welke steun Frontex
concreet kan bieden op het gebied van terugkeer. EASO
beschikt over 45 deskundigen die klaarstaan om in Italië te
worden ingezet.
Frontex is al in Griekenland aanwezig ten behoeve van de
gezamenlijke operatie Poseidon. Op de Griekse eilanden
zet Frontex momenteel 4 screeningdeskundigen en 8
debriefingexperts in. Daar werken ook al 8 tolken, 2
gespecialiseerde documentdeskundigen, 2 eerstelijnswerkers,
3 ondersteuningsmedewerkers en 4 teamleiders. EASO heeft
bij de Griekse autoriteiten een operationeel hotspot-plan
ingediend waarin het 28 deskundigen aanbiedt.
Naast deze medewerkers krijgen deze beide lidstaten ook
steun van Europol en Eurojust.

Waar bevinden de hotspots zich?
In Italië coördineert het regionale hoofdkwartier in Catania
(Sicilië) de werkzaamheden in vier havensteden die als
hotspot zijn aangewezen: Pozzallo, Porto Empedocle en
Trapani (Sicilië) en Lampedusa. Op deze hotspots kunnen
in totaal ca. 1500 personen1 worden opgevangen voor
identificatie, registratie en het nemen van vingerafdrukken. In
Augusta en Taranto2 worden twee opvangcentra ingericht die
eind 2015 gereed zullen zijn.
Bij het inrichten van de hotspots in Griekenland dient de
ervaring die in Italië al is opgedaan als model. Er zal rekening
worden gehouden met de specifieke geografische kenmerken
van Griekenland, waar de migranten op allerlei verschillende
locaties aankomen. In Piraeus komt een hoofdkwartier, waar
asielzoekers die op diverse plaatsen zijn aangekomen, zullen
worden opgevangen.

Wanneer zijn de hotspots operationeel?
Europees Commissaris Avramopoulos heeft de lidstaten op
15 juli 2015 een stappenplan toegezonden voor de inrichting
van hotspots in Italië en Griekenland. Dat stappenplan is
opgesteld in samenwerking met de lidstaten, Frontex, EASO,
Europol en Eurojust.
De twee reeksen hotspots zullen zeer binnenkort
operationeel worden. Zowel in Italië als Griekenland bevindt
de operationele planning zich in de eindfase en is al met de
inrichting begonnen

Pozzallo 300 plaatsen, Porto Empedocle 300 plaatsen, Trapani 400 plaatsen en Lampedusa 500 plaatsen.
Augusta 300 plaatsen en Taranto 400 plaatsen.

