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Inleiding 
Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement werd - hoewel aanvankelijk niet 
geagendeerd - gesproken over de schrijnende asielsituatie in het Middellandse Zeegebied. Minister 
Billström (migratie- en asielbeleid) van het Zweedse voorzitterschap en Commissaris Barrot 
(justitie, vrijheid en veiligheid) voerden het woord over een gemeenschappelijk aanpak. 
 
A) Uitgangspunten gemeenschappelijk asielbeleid 

- De Commissie heeft de Italiaanse regering om opheldering gevraagd over de situatie in de 
Middellandse Zee. Ter verduidelijking stipte Commissaris Barrot de uitgangspunten van het 
gemeenschappelijk asielbeleid aan: 

o humane beheersing van de migratiestromen met respect voor het internationaal en 
Europees recht, waaronder het non-refoulementbeginsel; 

o solidariteit tussen lidstaten aan de buitengrenzen en de andere lidstaten; 
o niet alleen oog voor grenscontrole door Frontex, maar ook voor het visabeleid in EU-

lidstaten; 
o samenwerking met de oorsprong- en transitlanden. 

 
B) Frontex 

- Commissaris Barrot gaf aan dat de rol van Frontex nog geoptimaliseerd kan worden. De rol 
van Frontex in relatie tot de Middellandse Zee wordt meegenomen in de evaluatie van 
Frontex, die begin 2010 is voorzien. 

- Het budget en de bevoegdheden worden dan ook tegen het licht gehouden. Er werd al 
gepreludeerd op een verhoging van het budget. Ook heeft Frontex laten weten toegang te 
willen verkrijgen tot de gegevens in Eurodac. 

- De algemene kritiek op Frontex is dat dit agentschap te gesloten en ondoorzichtig is. 
Minister Billström wil de transparantie van Frontex vergroten. Een voorstel hiertoe is in 
voorbereiding. 

 
C) Oorsprong- en transitlanden 

- Om de asielstromen te lenigen wordt ook samenwerking gezocht met de zogeheten 
transitlanden, Turkije en Libië.  

- De Commissie heeft in juli een brief gestuurd aan Libië om samenwerking aan te gaan. 
Hierbij wordt gedacht aan proefprojecten om de identificatie en bepaling van 
migratierechten al op Libisch grondgebied te laten plaatsvinden. Deze samenwerking zal 
ook financiële steun van de EU aan Libië omvatten. Verscheidene europarlementariërs 
vroegen zich af of dit geld wel rechtmatig zal worden besteed. 

- De DG-JLS gaat op dienstreis naar Turkije om de Turkse autoriteiten meer te betrekken bij 
het asielbeleid op de Middellandse Zee.  

- Het gemeenschappelijk asielbeleid zal meer in relatie worden gebracht met 
ontwikkelingshulp aan de oorspronglanden. 'Sociaal-economische convergentie' verkleint de 
noodzaak om te migreren naar Europa, zo is de redenering. 

 
 
 
 


