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Grenzen zijn verleden tijd. Ontmantel Schengen niet!
Vrije circulatie opgeven doodt het Europese project.
Voorbij Schengen, een federaal Europa.
De Schengen-zone, samen met de euro en de interne markt, zijn de meest gevorderde en zichtbare
verwezenlijkingen van de Europese integratie. Ze zijn de kern-elementen van het politieke
eenmakingsproces, dat de Europese bevolking ongeziene vrede en voorspoed heeft gebracht.
De problemen in verband met migratie en veiligheid zullen nog lang uitdagingen blijven. Indien de
nationale regeringen kiezen om de nationale grenzen opnieuw in te voeren en omheiningen te bouwen,
in een egoïstische en tot mislukking gedoemde poging om die problemen bij de buurman te houden, zal
niet het probleem van de migratie, noch dat van de veiligheid oplossen.
Ze zal enkel middelen afleiden van effectiever Europese maatregelen. Vooral zullen ze een dodelijke
slag toedienenen aan het geloof van de bevolking in het integratieproject, vrijheid en solidariteit. Indien
het Europese project achteruitgaat, zal de economie verschralen, zal de Europese invloed in de wereld
verdwijnen en zal de democratie bij vele landen onder druk komen te staan. (Het schrikbeeld van een
Europa dat terugkeert naar een vreselijk verleden met verdeeldheid en broederoorlogen zullen ons
blijven achtervolgen.)
Om de noodsituaties van de vluchtelingen en de veiligheid het hoofd te bieden, zijn een Europese
strategie en Europese oplossingen op supranationaal niveau noodzakelijk die de Europese waarden en
oplossingen op supranationaal niveau verwezenlijken. Concreet betekent dat:


het Europees Parlement en de Raad moeten snel voorstellen van de Europese Commissie
goedkeuren, die het Schengen-systeem versterkt en een Europese Grens- en Kustwacht opricht.
Beide zijn tussenstappen naar een inclusief beheerssysteem van de gemeenschappelijke
grenzen in de Europese Unie;



De Europese Raad moet de Europese Commissie gelasten met de ontwikkeling van een
masterplan en een routeplan dat de samenwerking van politie en de uitwisseling van
inlichtingen versterkt, als tussenstap maar effectiever politie- en inlichtingendiensten in de strijd
tegen grensoverschrijdende misdaad en terreurdreiging;



De Europese Commissie moet snel voorstellen formuleren met het oog op de snelle uitvoering
van een duurzaam en billijk migratie- en asielbeleid, dat geleid zal worden door de European
Asylum Authority en bovendien mechanismen invoert om de migranten te herverdelen en de
kosten van opvang te delen onder de Lidstaten.

Aangezien voorgaande stappen een invloed uitoefenen op de nationale soevereiniteit, is hun uitvoering
slechts denkbaar binnen de context van een plan om de Europese politieke Unie herop te starten, volgens
een duidelijk en bindend tijdsschema.
Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst van de euro en Schengen, moet de Europese
Raad elk voorstel afwijzen dat de Europese verwezenlijkingen wil opheffen of verzwakken en moet de Raad
initiatieven nemen om de Europese politieke unie te reactiveren.

