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BIJLAGE 

 

bij het 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE 

EUROPESE RAAD EN DE RAAD 

 

Derde voortgangsverslag over het partnerschapskader met derde landen in het kader 

van de Europese migratieagenda 
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Vooruitgang in prioritaire landen 

Niger 

Maatregelen en vooruitgang sinds december 2016 Volgende stappen 

Overleg op hoog niveau 

 Bezoek van president Issoufou van Niger aan 

Brussel (december 2016).  

 Bezoek van de Deense minister van 

Ontwikkelingssamenwerking (januari).  

 

Belangrijkste door de Nigerese autoriteiten geboekte 

vooruitgang 

 Stroom irreguliere migranten op doorreis verder 

teruggedrongen.  

 Voortzetting van doeltreffende maatregelen tegen 

smokkel in de regio rond Agadez (inbeslagname 

van uitrusting en arrestatie van smokkelaars).  

 Actieplan voor de middellange termijn wordt 

opgesteld om lacunes in de huidige aanpak te 

verhelpen.  

 Nationale strategie inzake migratie wordt 

afgewerkt. 

 

EU-steun 

 Steun voor de handhaving van wetgeving ter 

bestrijding van migrantensmokkel. 

 EU-migratieverbindingsofficier gestationeerd in de 

EU-delegatie in Niamey op 1 februari.  

 In de nabije toekomst zal een 

verbindingsfunctionaris van het Europese Grens- en 

kustwachtagentschap worden gestationeerd. 

 Vergadering van het inlichtingennetwerk Afrika-

Frontex begin maart. 

 Nieuwe projecten goedgekeurd in het kader van het 

EU-trustfonds voor Afrika in december 2016 om 

migranten bij te staan, terugkeer te 

vergemakkelijken, beter voor te lichten, grond, 

huisvesting en toegang tot drinkwater te 

verschaffen, en werkgelegenheid te creëren. 

 Contract ondertekend met de Hoge Autoriteit voor 

vredesopbouw om werkgelegenheid op korte 

termijn te bieden aan jongeren in de regio rond 

Agadez. 

 Missies ter plaatse uitgevoerd om alternatieve 

routes in kaart te brengen en projecten te selecteren 

die lokale gemeenschappen economische 

alternatieven kunnen bieden.  

 Steun verleend aan de Sahel G5. 

 Spoedige ondertekening van de contracten voor alle 

afgesproken acties in het kader van het EU-

trustfonds zodat zij concreet kunnen worden 

uitgevoerd en voor inkomsten kunnen zorgen als 

alternatief voor de smokkeleconomie. 

 Intensievere maatregelen ter bestrijding van 

mensensmokkel en mensenhandel, onder meer met 

steun voor een gezamenlijk onderzoeksteam. 

 Intensiever toezicht op mogelijke alternatieve 

routes en voorbereiding van passende maatregelen 

als antwoord, op basis van de aanpak in de regio 

rond Agadez.  

 Feedback geven voor een door Niger uitgewerkt 

actieplan op middellange termijn, dat eind maart 

wordt verwacht en toegespitst is op de bestaande 

lacunes.  

 Uitwerken van een werkafspraak tussen het 

Europese Grens- en kustwachtagentschap en de 

autoriteiten van Niger, en stationering van een 

verbindingsofficier in de EU-delegatie. 

 Volledig operationeel maken van de EU-antenne in 

Agadez, ook voor opleiding. 

 Follow-up van de vergadering van het 

inlichtingennetwerk Afrika-Frontex en 

voorbereiding van de start van de cel voor risico-

analyse. 
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Nigeria 

Maatregelen en vooruitgang sinds december 2016 Volgende stappen 

Overleg op hoog niveau 

 Bezoek van vicevoorzitter van de Commissie Ansip 

(februari). 

 Bezoek van de algemene toezichthouder van 

Nigeria aan Nederland (februari). 

 Bezoek van de staatssecretaris van Spanje 

(februari). 

 

Belangrijkste door de Nigeriaanse autoriteiten geboekte 

vooruitgang 

 Oprichting van het EU-samenwerkingsplatform 

over migrantensmokkel, waaraan EU-

agentschappen en lidstaten deelnemen. 

 

EU-steun 

 Een Europese migratieverbindingsfunctionaris is er 

gestationeerd sinds 1 februari. 

 Projecten goedgekeurd in het kader van het EU-

trustfonds voor Afrika in december 2016 ter 

ondersteuning van re-integratie, alfabetisering en 

geestelijke gezondheidszorg.  

 Steun om te voldoen aan de humanitaire behoeften 

van de slachtoffers van de crisis in Nigeria op het 

vlak van voedsel, bescherming, water, sanitaire en 

hygiënische voorzieningen, onderdak, non-

foodartikelen en gezondheid. 

 Afronden van de onderhandelingen over de 

overnameovereenkomst tegen juni 2017. 

 Actief blijven samenwerken aan bestrijding van 

mensensmokkel en mensenhandel via het 

inlichtingennetwerk Afrika-Frontex en het recent 

opgerichte EU-samenwerkingsplatform over 

migrantensmokkel. 

 Nagaan welke projecten in het kader van het EU-

trustfonds voor Afrika sterk gericht zijn op 

migratie.  

 

Senegal 

Maatregelen en vooruitgang sinds december 2016 Volgende stappen 

Overleg op hoog niveau 

 Bezoek van de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter aan Senegal 

(december).  

 Bezoek van de president van Senegal aan Frankrijk 

(december). 

 

Belangrijkste door de Senegalese autoriteiten geboekte 

vooruitgang 

 Bilaterale samenwerking met Italië, door middel 

van een sensibiliseringsmissie in december. 

 Contactpunten voor identificatie aangeduid in de 

relevante ministeries.  

 Onderhandelingen met het Europese Grens- en 

kustwachtagentschap over betere werkafspraken 

van start gegaan. 

 

EU-steun 

 Vier projecten goedgekeurd in het kader van het 

EU-trustfonds voor Afrika in december 2016 ter 

ondersteuning van re-integratie, werkgelegenheid 

en een biometrisch nationaal registratiesysteem.  

 Senegal krijgt steun via een regionaal project ter 

ondersteuning van de binnenlandse 

veiligheidsdiensten van zes Sahellanden.  

 Follow-up van uitgevoerde missies om te zorgen 

voor de daadwerkelijke terugkeer van 

geïdentificeerde irreguliere migranten. 

 Verbeteren van de samenwerking op dagelijkse 

basis inzake identificatie en afgifte van 

reisdocumenten.  

 Voltooien en ondertekenen van 

samenwerkingsafspraken tussen Senegal en het 

Europese Grens- en kustwachtagentschap tegen 

midden 2017. 

 Op basis van de al geboekte resultaten intensiever 

samenwerken op andere gebieden, waaronder 

grensbeheer. 
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Mali 

Maatregelen en vooruitgang sinds december 2016 Volgende stappen 

Overleg op hoog niveau 

 Bijeenkomst tussen hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en 

minister Sylla, bevoegd voor Malinezen in het 

buitenland (februari). 

 

Belangrijkste door de Malinese autoriteiten geboekte 

vooruitgang 

 Ontwikkeling van een nationale grensstrategie en 

een bijbehorend actieplan.  

 Capaciteitsopbouw bij de politiediensten die belast 

zijn met grensbeheer. 

 

EU-steun 

 Versterken van de migratiedimensie van de missie 

in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- 

en defensiebeleid (GVDB) in Mali.  

 Projecten goedgekeurd in het kader van het EU-

trustfonds voor Afrika in december 2016 om het 

biometrisch bevolkingsregister te verbeteren en de 

re-integratie van terugkeerders en werkgelegenheid 

voor jongeren te ondersteunen.  

 Stationeren van een missie op technisch niveau om 

mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken 

en versterking van de capaciteit inzake grensbeheer 

en de bestrijding van mensensmokkel. 

 De samenwerking intensiveren inzake het 

doorreisaspect, met specifieke aandacht voor de 

vrijwillige terugkeer van migranten op doorreis. 

 Samenwerking versterken inzake de daadwerkelijke 

terugkeer van irreguliere migranten en van 

Malinezen die trachten op irreguliere wijze de 

zuidelijke Libische grens over te steken. 

 De intensieve dialoog met Mali als voorzitter van 

het proces van Rabat behouden. 

 

 

 

 

 

Ethiopië 

Maatregelen en vooruitgang sinds december 2016 Volgende stappen 

Overleg op hoog niveau 

 Bijeenkomst tussen commissaris voor 

internationale samenwerking en ontwikkeling 

Mimica en premier Desalegn (januari). 

 Bijeenkomst tussen hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en 

Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken 

Gabeyehu (februari). 

 Bezoek van minister van Buitenlandse Zaken 

Gabeyehu aan Brussel (februari).  

 

Belangrijkste door de Ethiopische autoriteiten geboekte 

vooruitgang 

 Constructieve bijdrage aan de bijeenkomst van 

hoge ambtenaren in Valletta als voorzitter van het 

proces van Khartoem. 

 

EU-steun 

 Regionale programma’s goedgekeurd in het kader 

van het EU-trustfonds voor Afrika in december 

2016 ter ondersteuning van een regionaal 

operationeel centrum voor het proces van 

Khartoem, en een steunfaciliteit voor terugkeer, 

zodat ondersteuning wordt geboden aan gestrande 

migranten en hun duurzame re-integratie in 

gemeenschappen. Steun aan vluchtelingen in 

Ethiopië en hun gastgemeenschappen via 

humanitaire financiering en het regionale 

ontwikkelings- en beschermingsprogramma.  

 In maart 2017 zal een Europese 

 Maatregelen voltooien in verband met de 

proefprojecten voor terugkeer en deze gebruiken als 

blauwdruk voor snellere terugkeer in de toekomst. 

 Ethiopië blijven ondersteunen als land van doorreis 

en bestemming van migranten en vluchtelingen, 

ook via door het EU-trustfonds voor Afrika 

gefinancierde acties. 

 Binnen de strategische samenwerking een sectorale 

dialoog over migratie opzetten (streefdatum april 

2017).  

 De intensieve dialoog met Ethiopië als voorzitter 

van het proces van Khartoem behouden. 
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migratieverbindingsfunctionaris worden 

gestationeerd in Ethiopië. 

 

 

 


