Richtsnoeren voor een alternatief beleid inzake migratie, gebaseerd op mensenrechten en
solidariteit
De leden van de GUE/NGL-Fractie verwerpen de repressieve benadering van de EU ten
aanzien van immigratie. Wij zijn van mening dat Europa de historische taak heeft om een
breed opgezet en verstandig migratiebeleid te ontwikkelen dat eerbiediging van de
mensenrechten waarborgt. De GUE/NGL-Fractie verzet zich sinds jaren tegen de
totstandbrenging van het "fort Europa" en heeft in de "No-Fortress-Europe"-campagne het
voortouw genomen om de aandacht te vestigen op de positieve aspecten van immigratie en
beleidsmaatregelen voor te stellen die gebaseerd zijn op het vrije verkeer van personen en
die de mensenrechten bevorderen.
Samen met ngo's hebben de GUE/NGL-leden herhaaldelijk hun bezorgdheid uitgesproken
over het grote deel van de EU-begroting dat wordt gebruikt om de buitengrenzen van de EU
te versterken, hetzij via een groter budget voor grenscontrole in het Fonds voor interne
veiligheid of systemen voor grenstoezicht zoals EUROSUR, hetzij voor "slimme grenzen",
terugkeer of FRONTEX. De GUE/NGL-leden zullen zich blijven verzetten tegen een EUbegroting die niet aansluit bij de volgende richtsnoeren:
1. Opzetten van een grootschalige en solide proactieve multinationale reddingsoperatie in
de Middellandse Zee op het hoogtepunt van het humanitaire drama dat zich in dit gebied
ontvouwt, met inbegrip van op volle zee gestationeerde schepen.
2. Stopzetten van alle militair ingrijpen dat gericht is op schepen en smokkelaars.
3. Bieden van veilige en legale toegang voor migranten en asielzoekers, inclusief gebruik van
humanitaire visa en hervestiging voor asielzoekers.
4. Facilitering door de lidstaten van gezinshereniging tot buiten het kerngezin van zowel
personen die onder internationale bescherming vallen als migranten die zich op het
grondgebied van de EU-lidstaten bevinden.
5. Nauwere samenwerking met VN-actoren en -lidstaten onder volledige naleving van het
internationaal recht, ook wat betreft opsporing en redding op zee, non-refoulement,
internationale bescherming, grondrechten, rechten van het kind en recht op gezinsleven,
alsmede arresten van het EVRM.
6. Ontwikkeling door de lidstaten van beleid en maatregelen voor de integratie van
migranten, met name op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en

huisvesting, onder uitwisseling van optimale methoden tussen lidstaten en waarborging van
EU-steun voor de lidstaten waar de nood het hoogst is. Deze maatregelen dienen ervoor te
zorgen dat eenieder op gelijke wijze aan het maatschappelijk leven kan deelnemen.
7. De toenemende restricties op het vrij verkeer van personen aan de kaak stellen, evenals
de verhoogde grensbewaking en de muren die langs EU-grenzen worden gebouwd om
migranten en asielzoekers te weren.
8. Het overlaten van het EU-grensbeheer, opsporing en redding en asielprocedures aan
derde landen ongedaan maken, waaronder opschorting van het proces van Khartoem
alsmede herziening van het proces van Rabat en van de bilaterale financiële EU-steun aan
regimes die zich schuldig maken aan schending van de mensenrechten, zoals Eritrea en
Soedan.
9. Overeenkomsten inzake mobiliteitspartnerschap tegen het licht houden en alle
overeenkomsten inzake hernieuwde toelating opschorten.
10. Activering van de richtlijn inzake tijdelijke bescherming (Richtlijn 2001/55/EG).
11. Afstappen van het huidige Dublin-systeem en betere verdeling van de opvang van
asielzoekers en vluchtelingen over de lidstaten, waaronder hervestigingsprogramma's die
volledig rekening houden met familie-, taal- en culturele banden, adequate financiering en
opvangomstandigheden voor open ontvangstcentra en sluiting van detentiecentra.
12. Omvangrijke verhoging van de hulp aan landen in het Zuiden die grote groepen
vluchtelingen en migranten herbergen en nauwe samenwerking met de Hoge Commissaris
voor vluchtelingen en ngo's in het veld.
13. Een einde maken aan het economisch en handelsbeleid dat gebaseerd is op uitbuiting
van de landen in het Zuiden en dat miljoenen mensen tot armoede en ellende veroordeelt,
en een echt beleid voor ontwikkelingssamenwerking uitwerken dat uitgaat van solidariteit
en de behoeften van mensen.
14. Een einde maken aan militaire conflicten en het buitenlands en nabuurschapsbeleid van de EU
hervormen om bij te dragen tot duurzame politieke en economische ontwikkeling in de landen van
herkomst.

15. Transparantie, doorlopend toezicht en evaluatie waarborgen van alle EU-middelen die
verband houden met migratie en asiel, zowel intern als extern.
Ondertekenaars:
Gabi Zimmer
Cornelia Ernst
Martina Anderson
Malin Björk

Marie-Christine Vergiat
Marina Albiol
Kostas Chrysogonos
Barbara Spinelli

Matt Carthy
Javier Couso
Fabio De Masi
Stefan Eck
Joao Ferreira
Eleonora Forenza
Tania Gonzalez
Pablo Iglesias
Josu Juaristi
Stelios Kolouglou
Merja Kyllönen
Patrick Le Hyaric
Paloma Lopez Bermejo

Sabine Lösing
Curzio Maltese
Marisa Matias
Younous Omarjee
Sofia Sakorafa
Lola Sanchez Caldentey
Estefania Torres Martinez
Miguel Urban
Miguel Viegas
Inês Zuber

