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Opgave 6 Migrantendeal
Bij deze opgave hoort tekst 8.
Inleiding
Veel vluchtelingen wagen de oversteek met bootjes van Turkije naar een
van de Griekse eilanden. De meeste vluchtelingen willen van daaruit
verder reizen naar andere landen in Europa. Medewerking van Turkije
was nodig om de aantallen via die route te beperken en enige controle
over de toelating te krijgen.
In maart 2016 werd een overeenkomst tussen de EU en Turkije gesloten.
Asielzoekers moesten zich in Turkije laten registreren en iedere
asielzoeker die nog op eigen houtje de oversteek waagde, zou zonder
meer teruggebracht worden naar Turkije en kon daar achter in de rij
aansluiten. Turkije was bereid om mee te werken als de Europese Unie
daar voldoende tegenover stelde.
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Lees de regels 1 tot en met 23 van tekst 8.
Welk orgaan waarin de 28 EU-regeringsleiders bijeenkomen heeft
ingestemd met het onderhandelingsresultaat?
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In tekst 8 wordt het Europees Parlement niet genoemd.
Geef twee bevoegdheden die het Europees Parlement in verband met de
deal uit tekst 8 heeft.
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Lees de regels 39 tot en met 56 van tekst 8.
In regel 45 wordt verwezen naar voorwaarden waaraan een land moet
voldoen als het lid wil worden van de Europese Unie. Daaronder zijn
voorwaarden die met de begroting van dat land te maken hebben.
Geef vier andere voorwaarden waar een land aan moet voldoen om lid te
mogen worden van de Europese Unie.
Lees de regels 82 tot en met 90 van tekst 8.
Het recht op een individuele toets is onder andere vastgelegd in het
EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden).
Welk orgaan heeft het EVRM vastgesteld en waarom is ook Turkije
hieraan gebonden?
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tekst 8
EU en Turkije sluiten deal: migranten vanaf maandag terug
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De Europese Unie heeft vrijdag een
felbegeerde asieldeal met Turkije
gesloten. Turkije is bereid vanaf
maandag migranten terug te nemen
die alsnog de oversteek naar de
Griekse eilanden maken. In ruil
hiervoor krijgt Turkije financiële
ondersteuning, versnelling van EUtoetredingsgesprekken en zet de EU
zich in om visumvrij reizen voor
Turken in Europa mogelijk te maken.
Dit staat in het akkoord dat de
Europese regeringsleiders vrijdag
overeenkwamen met de Turkse
premier Davutoglu. De deal kwam tot
stand na besloten overleg in de
ochtend tussen de regeringsleiders,
de Europese Commissie en Turkije.
EU-president Donald Tusk legde het
resultaat van die onderhandelingen
vervolgens voor aan de 28 EUlidstaten. Die hebben er
vrijdagmiddag mee ingestemd.
Rutte bij vooroverleg
Tusk werd vrijdagochtend tijdens zijn
gesprek met Davutoglu bijgestaan
door voorzitter Juncker van de
Europese Commissie en tijdelijk EUvoorzitter Rutte. Zij spraken af dat
Turkije vanaf komende maandag alle
migranten terugneemt die de
oversteek wagen vanaf de Turkse
kust naar de Griekse eilanden.
Turkije zegde toe het principe van
‘non-refoulement’ te accepteren, wat
inhoudt dat het land vluchtelingen
niet alsnog zal uitzetten naar andere
onveilige landen.
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EU-president Tusk slaagde erin het
Turkse verzoek om onderhandelingen over EU-lidmaatschap te
versnellen, te beperken tot één
weinig controversieel hoofdstuk. Het
gaat om hoofdstuk 33 van het
handboek van voorwaarden voor EUlidmaatschap, de passages
aangaande begrotingen en waar die
aan moeten voldoen. De toetredingsgesprekken werden van tevoren
geduid als struikelblok. Vooral EU-lid
Cyprus heeft hier grote moeite mee
vanwege de Turkse bezetting van
Noord-Cyprus. Maar Nicosia heeft
toegezegd het openen van dit ene
hoofdstuk niet te blokkeren met een
veto.
De commissie komt in het akkoord
Turkije tegemoet door haast te
maken met het financieren van
Turkse vluchtelingenprojecten. De
Turken uitten vanochtend hun
ongenoegen over de traagheid
waarmee de beloofde 3 miljard aan
Europese steun hun kant op kwam.
Principeakkoord grotendeels
ongewijzigd
Vorige week maandag was er al een
voorlopig akkoord getekend. Dat blijft
verder ongewijzigd: Turkije zal vanaf
zondag alle migranten terugnemen.
Voor elke Syriër die per boot
teruggaat naar Turkije neemt de EU
een Syriër legaal over uit Turkije.
Vandaag werd daar een maximum
over afgesproken: een plafond van
72.000 mensen.
www.havovwo.nl
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In ruil daarvoor zal de EU met Turkije
werken aan het mogelijk maken van
vrij reizen voor Turkse burgers naar
en binnen de EU. Dit moet eind juni
rond zijn.
In de tekst staat verder dat alle
migranten een individuele toets
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krijgen zoals voorzien is in
internationaal recht. Dat betekent dat
er veel tolken, rechters en asielexperts gemobiliseerd moeten
worden. Alle losse eindjes uit het
voorlopige akkoord zijn daarmee aan
elkaar geknoopt.

bron: Thomas van der Kolk en Joost de Vries,
http://www.volkskrant.nl, 18 maart 2016

www.examenstick.nl

3

www.havovwo.nl

