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BIJLAGE I 

Prioritaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, uit te voeren in 

de komende zes maanden 

Operationele maatregelen 

Taken van de Commissie en de EU-agentschappen: 

 de lidstaten helpen alle noodzakelijke stappen te nemen voor de uitvoering van de 

herplaatsingsbesluiten, de organisatie van de coördinatie ter plaatse en de oprichting 

van een netwerk van nationale contactpunten; werken aan de actiepunten die zijn 

afgesproken op de bijeenkomst over herplaatsing die deze week met de lidstaten heeft 

plaatsgevonden;  

 steun bieden voor de doelstelling om de ondersteuningsteams voor de hotspots deze 

week operationeel te maken. De agentschappen zullen rechtstreekse expertise bieden 

op gebieden als de correcte identificatie van migranten, terwijl de Commissie zorgt 

voor de coördinatie tussen de diverse betrokken instanties; 

 de komende twee weken praktische afspraken maken met de lidstaten en de UNHCR 

voor de uitvoering van de hervestigingsregeling.  

 

Taken van de lidstaten die migratiedruk ondervinden: 

 hun stappenplannen voor de ondersteuningsteams die op de hotspots worden ingezet 

afronden en deze week beginnen met de uitvoering ervan; deze week een netwerk van 

verbindingsfunctionarissen opzetten voor alle betrokken lokale en nationale 

overheidsinstanties; 

 het mechanisme voor civiele bescherming activeren of een beroep doen op snelle-

grensinterventieteams voor onmiddellijke praktische steun van de EU en de andere 

EU-lidstaten. 

 

Taken van alle lidstaten:  

 deze week een nationaal contactpunt voor herplaatsing opzetten, zodat de kandidaten 

snel kunnen worden geïdentificeerd en overgebracht; verbindingsfunctionarissen 

uitzenden naar Italië en Griekenland voor ondersteuning van de screening ter plaatse; 

melden welke opvangcapaciteit voor te herplaatsen personen kan worden ingezet; 

 binnen een week na de afronding van het nationale stappenplan voor de 

ondersteuningsteams die op de hotspots zullen worden ingezet, aan Frontex en het 

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken melden wat voor nationale expertise 

ter beschikking zal worden gesteld; 

 een noodreserve van grensbewakingsmaterieel identificeren voor snelle-

grensinterventieteams die dit jaar worden opgeroepen, en Frontex daarvan uiterlijk 

eind september op de hoogte stellen;   

 de Commissie uiterlijk eind september melden welk materieel voor civiele 

bescherming in gereedheid zal worden gehouden om te worden ingezet in het kader 

van het mechanisme voor civiele bescherming, mocht dat dit jaar nodig zijn; 

 dit jaar een noodplanningsysteem opzetten voor het geval dat het aantal asielverzoeken 

stijgt; 

 bevestigen dat de steun voor de gezamenlijke Frontex-operatie Triton wordt 

voortgezet en met spoed ingaan op de oproep om materieel ter beschikking te stellen 

voor de operatie Poseidon; 
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 met Frontex contact opnemen inzake de coördinatie en de financiële ondersteuning die 

dit jaar nog beschikbaar zijn voor gezamenlijke terugkeervluchten en bijstand 

voorafgaand aan de terugkeer. 

 

Verhoging van de budgettaire steun 

De Commissie zal volgende week de nodige voorstellen indienen bij het Europees Parlement 

en de Raad. De instellingen wordt verzocht de voorstellen voor 2015 volgens een versnelde 

procedure vast te stellen: 

 verhoging van de financiering van het fonds voor noodhulp in het kader van het Fonds 

voor asiel, migratie en integratie en het Buitengrenzenfonds met respectievelijk 

80 miljoen EUR en 20 miljoen EUR. Deze middelen zullen worden gebruikt om de 

opvangcapaciteit te vergroten, de administratieve capaciteit voor de behandeling van 

asielverzoeken te versterken en de capaciteit voor de respons op pressie aan de 

buitengrenzen te ondersteunen; 

 versterking van het personeel van de drie belangrijkste EU-agentschappen met 120 

extra posten met ingang van 2015:  60 posten voor Frontex, 30 voor EASO en 30 voor 

Europol in 2015; 

 verhoging van de middelen voor humanitaire noodhulp met 200 miljoen EUR, zodat 

onmiddellijk kan worden ingegaan op verzoeken van de UNHCR, het 

Wereldvoedselprogramma en andere betrokken organisaties om vluchtelingen snel 

hulp te bieden; 

 de financiering van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) in 2015 met 

300 miljoen EUR verhogen; daarmee kan het regionale trustfonds van de EU voor de 

Syrische crisis (Madadfonds) worden versterkt en kan hulp worden geboden aan derde 

landen die Syrische vluchtelingen opvangen. In combinatie met een verdere 

verschuiving van de middelen van het pretoetredingsinstrument komt het totale niveau 

van de EU-financiering voor het trustfonds in deze fase op ruim 500 miljoen EUR. 

De Commissie zal de komende weken bij het Europees Parlement en de Raad voorstellen 

indienen voor de volgende wijzigingen van de voorgestelde begroting voor 2016: 

 een nieuw pakket van 600 miljoen EUR ter verhoging van het 

noodfinancieringsbudget van het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds 

voor interne veiligheid (grenzen) en ter financiering van de extra middelen voor 

Frontex, EASO en Europol zodat kan worden voorzien in de onmiddellijke behoeften 

op het gebied van migratiebeheer, opvang, terugkeer en grenscontrole; 

 verhoging van de humanitaire hulp met 300 miljoen EUR om te kunnen voorzien in de 

essentiële behoeften van de vluchtelingen, zoals voedsel en onderdak. 

De EU zou de toewijzing van EU-middelen aan Turkije moeten herzien, zodat in totaal 

1 miljard EUR ter beschikking kan worden gesteld voor maatregelen ten behoeve van de 

vluchtelingen in 2015 en 2016. 

 

 

De lidstaten zouden zich onmiddellijk moeten verbinden tot: 

 verhoging van de financiering voor voedselhulp via het Wereldvoedselprogramma tot het 

peil van 2014, zodat de voedselvoorziening aan Syrische vluchtelingen kan worden 

gestabiliseerd; 
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 de bijdrage uit de EU-begroting aan het regionale trustfonds van de EU voor de Syrische 

crisis (Madadfonds) evenaren, zodat in totaal ten minste 1 miljard EUR ter beschikking 

komt voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen (in landen buiten de EU); 

 de bijdrage van de EU van 1,8 miljard EUR voor het noodtrustfonds voor stabiliteit en de 

aanpak van de diepere oorzaken van onregelmatige migratie en ontheemding in Afrika 

evenaren; 

 de voorfinancieringsmiddelen (ruim 300 miljoen EUR) die momenteel naar de lidstaten 

worden overgeboekt, onmiddellijk inzetten voor de uitvoering van de nationale 

programma’s in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds 

voor interne veiligheid (grenzen); 

 onderzoeken hoe hun huidige programma’s in het kader van de structuurfondsen kunnen 

worden ingezet voor de ondersteuning van migratiegerelateerde maatregelen, en naar 

aanleiding daarvan voorstellen doen aan de Commissie. 

 

Uitvoering van de asielwetgeving van de EU 

De lidstaten zouden zich ertoe moeten verbinden met spoed stappen te ondernemen voor de 

omzetting, uitvoering en volledige toepassing van de EU-wetgeving waarop het Europees 

asielstelsel berust, zoals betreffende opvangvoorzieningen, asielprocedures en personen die 

voor asiel in aanmerking komen.  

 

Volgende stappen op wetgevingsgebied 

Het Europees Parlement en de Raad zouden de volgende voorstellen van de Commissie 

versneld moeten behandelen: 

 veilige landen van herkomst, waaronder Turkije;  

 wijziging van de Dublinverordening door invoering van een mechanisme voor 

crisisherplaatsing.  

 

De Commissie zal de volgende nieuwe voorstellen versneld indienen: 

 oprichting van een Europese grens- en kustwacht en uitbreiding van het mandaat van 

Frontex (december 2015); 

 pakket inzake legale migratie, inclusief herziening van de blauwekaartregeling (maart 

2016); 

 verdere hervorming van de Dublinverordening (maart 2016); 

 gestructureerd hervestigingsstelsel (maart 2016). 

 


