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Routekaart voor de uitvoering van het nieuwe migratie- en asielpact
Acties

Indicatief
tijdschema

Een gemeenschappelijk Europees kader voor migratie- en asielbeheer
De Commissie:


3e kwartaal
stelt een verordening betreffende asiel- en migratiebeheer voor, met
2020
inbegrip van een nieuw solidariteitsmechanisme
3e kwartaal
 stelt nieuwe wetgeving voor om een screeningprocedure aan de
2020
buitengrens in te voeren
3e kwartaal
 wijzigt het voorstel voor een nieuwe verordening asielprocedures om
2020
daarin een nieuwe grensprocedure op te nemen en asielprocedures
doeltreffender te maken
 wijzigt het voorstel voor de Eurodac-verordening om te voorzien in de 3e kwartaal
2020
databehoeften van het nieuwe kader
1e kwartaal
 stelt binnen de Commissie een terugkeercoördinator aan, die wordt
ondersteund door een nieuw netwerk op hoog niveau voor terugkeer en 2021
een nieuwe operationele strategie
1e kwartaal
 stelt een nieuwe strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie
2021
vast
Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) moet het volgende doen:



het versterkte mandaat inzake terugkeer volledig operationaliseren en
op nationaal niveau de lidstaten ten volle ondersteunen
een plaatsvervangend uitvoerend directeur voor terugkeer aanstellen

4e kwartaal
2020
2e kwartaal
2021

Het Europees Parlement en de Raad moeten het volgende doen:






de verordening betreffende asiel- en migratiebeheer, de verordening
betreffende screening en de herziene verordening asielprocedures
vaststellen
onmiddellijke prioriteit geven aan de vaststelling van de verordening
betreffende het Asielagentschap van de EU
ervoor zorgen dat de herziene Eurodac-verordening snel wordt
vastgesteld
ervoor zorgen dat de herziene richtlijn opvangvoorzieningen en de
verordening asielnormen snel worden vastgesteld
ervoor zorgen dat de onderhandelingen over de herziene
terugkeerrichtlijn snel worden afgerond

2e kwartaal
2021
4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020
2e kwartaal
2021
2e kwartaal
2021

Een gedegen systeem voor crisisparaatheid en -respons
De Commissie:


stelt een blauwdruk paraatheid en crisisbeheer in verband met migratie
voor
 stelt wetgeving voor voor de aanpak van crisissituaties en situaties van
overmacht en voor de intrekking van de richtlijn tijdelijke bescherming
Het Europees Parlement en de Raad moeten het volgende doen:

3e kwartaal
2020
3e kwartaal
2020



2e kwartaal
2021

prioriteit geven aan de werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe
crisisinstrument en ze afronden
De lidstaten, de Raad en de Commissie moeten het volgende doen:
1



starten met de uitvoering van de blauwdruk paraatheid en crisisbeheer
in verband met migratie

4e kwartaal
2020

Geïntegreerd grensbeheer
De Commissie:




neemt een aanbeveling aan betreffende samenwerking tussen lidstaten
met betrekking tot reddingsactiviteiten van particuliere entiteiten
biedt de lidstaten richtsnoeren om duidelijk te maken dat redding op
zee niet strafbaar kan worden gesteld
zal een strategie voor de toekomst van Schengen vaststellen



zal een Schengenforum oprichten





zal een nieuwe Europese deskundigengroep inzake opsporing en
redding oprichten
De Commissie, de lidstaten en Frontex moeten het volgende doen:



ervoor zorgen dat de nieuwe verordening betreffende de Europese
grens- en kustwacht snel en volledig wordt uitgevoerd
ervoor zorgen dat alle grootschalige IT-systemen zijn geïmplementeerd
en interoperabel zijn

3e kwartaal
2020
3e kwartaal
2020
1e kwartaal
2021
4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2023

De strijd tegen migrantensmokkel opvoeren
De Commissie zal:




een nieuw EU-actieplan tegen migrantensmokkel 2021-2025
presenteren
beginnen na te gaan op welke manier de doeltreffendheid van de
richtlijn inzake sancties tegen werkgevers kan worden verbeterd
acties ter bestrijding van migrantensmokkel opnemen in
partnerschappen met derde landen

2e kwartaal
2021
4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020

Samenwerken met onze internationale partners
De Commissie zal in nauwe samenwerking met de hoge vertegenwoordiger en de lidstaten:


onmiddellijk werk maken van de ontwikkeling en verdieping van op
maat gesneden brede en evenwichtige migratiedialogen en
partnerschappen
de steun opvoeren om mensen in nood en hun gastgemeenschappen te
helpen
meer steun verlenen om economische kansen te scheppen en de
achterliggende oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken

4e kwartaal
2020



de plaats van migratie in de programmering van de nieuwe
instrumenten in het volgende meerjarig financieel kader versterken

4e kwartaal
2020



de opties voor nieuwe EU-overeenkomsten en -regelingen inzake
overname onderzoeken
gebruikmaken van de Visumcode om samenwerking te stimuleren en te
verbeteren teneinde terugkeer en overname te vergemakkelijken, en
ook voorbereidend werk uitvoeren voor de nieuwe bepalingen van de
verordening asiel- en migratiebeheer
werk maken van de aanbeveling inzake legale trajecten voor
bescherming in de EU, met inbegrip van hervestiging

4e kwartaal
2020
1e kwartaal
2021








2

4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020



EU-talentpartnerschappen met belangrijke partnerlanden ontwikkelen

4e kwartaal
2020

Het Europees Parlement en de Raad moeten het volgende doen:


de onderhandelingen over de kaderverordening inzake hervestiging en
toelating op humanitaire gronden snel afronden

4e kwartaal
2020

Aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU
De Commissie zal:


een debat op gang brengen over de volgende stappen op het gebied van
legale migratie, met een openbare raadpleging
 een vaardigheden- en talentenpakket voorstellen, met inbegrip van een
herziening van de richtlijn langdurig ingezetenen en een herziening van
de richtlijn gecombineerde vergunning, en uittekening van de opties
voor het opzetten van een EU-talentenpool
Het Europees Parlement en de Raad moeten het volgende doen:

3e kwartaal
2020
4e kwartaal
2021



4e kwartaal
2020

de onderhandelingen over de richtlijn inzake de Europese blauwe kaart
afronden

Ondersteuning van integratie voor meer inclusieve samenlevingen
De Commissie zal:



een alomvattend actieplan inzake integratie en inclusie voor 2021-2024
vaststellen
het vernieuwde Europese partnerschap voor integratie met de sociale
en economische partners uitvoeren en nagaan hoe de toekomstige
samenwerking op het gebied van arbeidsmigratie kan worden
uitgebreid

3

4e kwartaal
2020
1e kwartaal
2021

