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Nagezonden geannoteerde agenda van de bijeenkomst
van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,

13 maart 2020 te Brussel

I. Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie

Niet wetgevend

1. Migratie – stand van zaken
= Uitwisseling van standpunten 

Dit agendapunt is op vrijdag 6 maart toegevoegd aan de agenda. Er is nog geen 
discussiedocument beschikbaar. Het betreft een vervolg op de discussie tijdens de JBZ-
Raad van 4 maart jl. over de situatie aan de Turks-Griekse grens en de ondersteuning 
van Griekenland bij grensbewaking en verhoogde migratiedruk (zie bijlage). Naar 
verwachting zullen de Commissie en Griekenland de stand van zaken schetsen aan de 
Griekse land- en zeegrenzen en zal verder worden gesproken over het actieplan ter 
ondersteuning van Griekenland1. 

Zoals uw kamer bekend, is de Nederlandse inzet erop gericht om te zorgen voor 
handhaving van de EU-Turkije Verklaring die op dit moment onder druk wordt gezet door 
Turkije. Nederland acht aanvullende steun voor Griekenland cruciaal om de huidige 
situatie het hoofd te kunnen bieden. Maatregelen die in dit kader worden getroffen 
moeten in overeenstemming zijn met EU- en internationaal recht. Nederland zal de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Turkije, Griekenland en de EU voor de volledige 
uitvoering van de EU-Turkije Verklaring benadrukken. Wat betreft de ondersteuning van 
Griekenland, zal Nederland aandacht vragen voor goede coördinatie van de inspanningen 
door de Europese Commissie, ook gezien de reeds lopende, langjarige inspanningen om 
het Griekse asielsysteem te verbeteren. Wat betreft de financiële ondersteuning van 
Griekenland ter waarde van 700 mln. euro, is het voor Nederland van belang dat dit land 
de direct beschikbare middelen van 350 miljoen euro op effectieve wijze kan verwerken. 
Voorafgaand aan het verstrekken van de additionele 350 miljoen euro moet duidelijk zijn 
waarvoor deze middelen worden ingezet. 

2. Werklunch: civiele bescherming (uitbraak coronavirus)

Dit lunchonderwerp is op vrijdag 6 maart toegevoegd aan de agenda. Er is nog geen 
document beschikbaar. Naar verwachting zal er gesproken worden over hoe vanuit het 
perspectief van civiele bescherming aan de coördinatie van en informatie-uitwisseling 
over de corona uitbraak op EU-niveau gewerkt kan worden. 

De geïntegreerde regeling politieke crisisrespons van de Raad (IPCR – Integrated 
Political Crisis Response) is op 2 maart volledig geactiveerd. Dit betekent dat de 
crisisrespons nu op politiek niveau gecoördineerd kan worden. De modus "volledige 
activering" zorgt ervoor dat eventuele concrete door de gecoördineerde EU-respons-
maatregelen kunnen worden uitgewerkt tijdens door het voorzitterschap geleide 
rondetafelgesprekken met deelname van de Commissie, de Europese Dienst voor extern 
optreden, het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad, de betrokken lidstaten, 
de betrokken EU-agentschappen en deskundigen. Nederland is positief over de 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384
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opschaling van het IPCR naar volledige activering. Nederland is voorstander van een 
eenduidige analyse en zo mogelijk afstemming van de Europese aanpak. Daarbij is het 
belangrijk dat getracht wordt om duplicatie met reeds bestaande 
afstemmingsoverleggen te voorkomen. Daar waar een nationale aanpak andere lidstaten 
raakt, is het tevens van belang dat de nationale aanpak wordt gecommuniceerd en waar 
mogelijk ook wordt afgestemd. Het EU Civiele Beschermingsmechanisme kan door 
lidstaten die daar behoefte aan hebben benut worden om informatie met elkaar te delen 
en om hulp aan te vragen.


