1 Toegang tot Europa voor
vluchtelingen wordt gewaarborgd
• Drenkelingen op zee moeten terecht
kunnen in een veilige Europese haven.
Over wie verantwoordelijk is worden
duidelijke afspraken gemaakt door
Europese landen.
• Europese landen gaan mensenhandel
tegen door meer in te zetten op
bestaande legale vluchtroutes zoals een
ruimhartig Europees
hervestigingskader, en gebruik van
nieuwe routes zoals humanitaire visa.
Hiermee wordt voorkomen dat mensen
in een bootje stappen.

2 De verantwoordelijkheid voor
vluchtelingen wordt eerlijk
verdeeld over alle Europese
landen
• Het huidige systeem bepaalt dat het
land van aankomst verantwoordelijk is
voor een asielaanvraag (het Dublinsysteem). Dit moet nodig op de schop,
in lijn met het standpunt van het
huidige Europees Parlement dat uitgaat
van een eerlijkere verdeling van
vluchtelingen in Europa.
• Het niet naleven van afspraken over het
opnemen van vluchtelingen heeft
consequenties voor de betreffende
landen. Een mogelijke consequentie is
het opleggen van financiële sancties.
• Een zorgvuldige en snelle asiel–
procedure is nodig in alle landen,
waarbij deze in verschillende landen
beter op elkaar worden afgestemd, in
overeenstemming met het
Vluchtelingenverdrag en internationaal
recht. Dit betekent dat vluchtelingen
kunnen rekenen op een eerlijke
procedure en humane opvang.
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3 Samenwerking met derde landen
gebeurt alleen onder voorwaarden
• Samenwerking is enkel mogelijk met
veilige derde landen. Het is dit derde
land verboden, om mensen terug te
sturen naar een land waar zij vervolging
te vrezen hebben vanwege hun ras,
nationaliteit, godsdienst of politieke
overtuiging, of omdat zij tot een
bepaalde sociale groep behoren.
• Het betreffende derde land waarborgt
toegang tot een zorgvuldige
asielprocedure, adequate bescherming,
toegang tot zorg en onderwijs en
integratiekansen. Met landen die niet
aan deze minimale eisen voldoen, wordt
niet samengewerkt.
• Afspraken komen tot stand door
zorgvuldige en democratische
besluitvorming en er wordt gemonitord
wat er met mensen gebeurt na
aankomst in het betreffende derde
land.
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