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I. INDLEDNING

Den 2. september 2009 vedtog Kommissionen forslaget til afgørelse om ændring af beslutning 

nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en 

del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse 

af Rådets beslutning 2004/904/EF.

Den 18. maj 2010 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsholdning med henblik på ved-

tagelse af afgørelsen. Rådet kunne ikke godkende Parlamentets holdning og vedtog sin førstebe-

handlingsholdning den 8. marts 2012 i overensstemmelse med traktatens artikel 294.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

Formålet med forslaget er at bidrage til oprettelsen af et fælles EU-genbosættelsesprogram. Mens 

meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om oprettelsen af et fælles EU-

genbosættelsesprogram fra den 2. september 2009 fastsætter den politiske kontekst og de vejle-

dende principper for et sådant program, foreslås der i forslaget en mekanisme for årlig fastlæggelse 

af fælles EU-prioriteter for genbosættelse. Formålet med oprettelsen af et fælles EU-

genbosættelsesprogram er at sikre bedre koordination af EU's tilgang til genbosættelse og tilskynde 

flere medlemsstater til at påbegynde genbosættelsesaktiviteter.



6444/2/12 REV 2 ADD 1 lma/FH/ikn/la/JS/gm 3
DG H 1 B DA

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

Forhandlingerne fandt sted i en politisk kontekst, der var skabt af Haagprogrammet, som indeholdt 

målene og instrumenterne på området retlige og indre anliggender for perioden 2005-2010, og der-

efter af Stockholmprogrammet for perioden 2010-2014. Det Europæiske Råd forpligtede sig i begge 

tilfælde til at udvikle det fælles europæiske asylsystem yderligere ved at ændre lovgivningsrammen 

og styrke det praktiske samarbejde. Det Europæiske Råd understregede også vigtigheden af at ud-

vikle den eksterne dimension af asyl gennem samarbejde med oprindelseslande og -regioner. I 

Haagprogrammet opfordrede Det Europæiske Råd til udvikling af regionale beskyttelsesprogram-

mer i EU, som blandt andet skulle omfatte et fælles genbosættelsesprogram for medlemsstater, der 

ville deltage i det. I Stockholmprogrammet tilskyndede Det Europæiske Råd medlemsstaterne til at 

deltage frivilligt i det fælles EU-genbosættelsesprogram og øge antallet af genbosatte flygtninge.

I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands 

stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til 

traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af den-

ne afgørelse, men Irland deltager ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og 

ikke finder anvendelse i Irland.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til trakta-

ten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager 

Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse 

i Danmark.



6444/2/12 REV 2 ADD 1 lma/FH/ikn/la/JS/gm 4
DG H 1 B DA

Centrale spørgsmål

I overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af 

den fælles beslutningsprocedure1 har repræsentanter for Rådet, Parlamentet og Kommissionen 

været i kontakt med hinanden med henblik på at indgå en aftale på tidspunktet for Rådets førstebe-

handlingsholdning. For at forene de to institutioners holdning og tage hensyn til den aftale, der er 

opnået enighed om i disse kontakter, vedtager Rådet for så vidt angår forslag til afgørelse om 

ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for peri-

oden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrations-

strømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF sin førstebehandlingsholdning, som 

omfatter følgende hovedændringer til Kommissionens forslag:

Fastlæggelse af fælles EU-prioriteter (artikel 1, nr. 1), litra a))

Efter de uformelle kontakter mellem Rådet og Parlamentet ændrer Rådet Kommissionens forslag 

ved at angive prioriteterne for genbosættelse i afgørelsen i modsætning til Kommissionens oprinde-

lige forslag om at fastlægge de fælles EU-prioriteter for genbosættelse årligt efter udvalgsproce-

duren. Da Den Europæiske Flygtningefond dækker perioden indtil udgangen af 2013, er der i prak-

sis kun ét programmeringsår tilbage under den nuværende fond. I denne afgørelse er det derfor be-

rettiget kun at angive prioriteterne for det år og etablere en mekanisme til fastsættelse af de fælles 

EU-prioriteter for genbosættelse i det instrument, der opretter en ny fond for perioden 2014-2020.

Med henblik på programmeringsåret 2013 fastsættes det i Rådets holdning, at medlemsstaterne 

inden den 1. maj 2012 skal give Kommissionen et skøn over, hvor mange personer de agter at gen-

bosætte i løbet af 2013 i overensstemmelse med de prioriteter, der fastsættes i afgørelsen. Rådets 

holdning omfatter ikke en mekanisme til årlig fastlæggelse af EU-prioriteter for genbosættelse, og 

alle bestemmelser i Kommissionens forslag vedrørende årlig programmering er derfor ikke længere 

relevante.

                                               
1 EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.
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Fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 (artikel 1, nr. 1), litra a), og betragtning 3, 4 og 

5)

De fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 i Rådets holdning omfatter personer fra et land 

eller en region, der er udpeget til gennemførelse af et regionalt beskyttelsesprogram, personer, der 

tilhører en specifik sårbar gruppe, eller flygtninge fra et specifikt land eller en specifik region. De 

første to sæt prioriteter formuleres som generelle prioriteter, og de bygger i høj grad på kategorierne 

i artikel 13, stk. 3, i beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond 

for perioden 2008-2013. I forhold til beslutning nr. 573/2007/EF tilføjes der i Rådets holdning føl-

gende sårbare grupper til listen: personer, der har overlevet vold og/eller tortur, og personer, der har 

behov for genbosættelse i nødsituationer eller for omgående genbosættelse af juridiske årsager 

og/eller fysiske beskyttelseshensyn. Denne tilføjelse er berettiget, da begge disse kategorier af per-

soner også hører under UNHCR's prioriteter for genbosættelse.

Det tredje sæt prioriteter henvises der til som specifikke fælles EU-prioriteter for 2013, og listen 

over disse prioriteter findes i bilaget til denne afgørelse. Som det forklares i betragtning 3, er denne 

liste over specifikke fælles EU-prioriteter for 2013 udarbejdet på grundlag af UNHCR's genbosæt-

telseskriterier og UNHCR's årlige prognose for behovet for genbosættelse under hensyntagen til, 

hvor fælles EU-foranstaltninger vil bidrage væsentligt til at opfylde beskyttelsesbehovene.

I Rådets holdning tilføjes også betragtning 5, som er en ajourføring af betragtning 26 i beslutning 

nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013. Rådets 

holdning ajourfører i betragtning 5 oplysningerne om de lande og regioner, der på nuværende tids-

punkt er udpeget til gennemførelse af regionale beskyttelsesprogrammer.
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Det faste beløb, som modtages for hver genbosat person (artikel 1, nr. 1), litra b), og betragt-

ning 6)

Som resultat af de uformelle kontakter med Parlamentet ændrer Rådets holdning Kommissionens 

forslag ved at foreslå et højere fast beløb for hver genbosat person, som de medlemsstater, der ikke 

før har benyttet fonden til dette formål, modtager fra fonden. Mens artikel 13, stk. 3, i beslutning 

nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 fore-

skriver, at medlemsstaterne skal modtage et fast beløb på 4 000 EUR for hver person, der genbosæt-

tes i overensstemmelse med prioriteterne i beslutningen, fastlægger Rådets holdning et beløb på 

6 000 EUR for hver genbosat person for de medlemsstater, der modtager det faste genbosættelses-

beløb fra fonden for første gang, og et beløb på 5 000 EUR for de medlemsstater, som kun har mod-

taget det faste beløb fra fonden én gang før. Formålet med denne ændring er at tilskynde de med-

lemsstater, der indtil nu ikke har påbegyndt genbosættelsesprogrammer, til at gøre det.

Tilføjelse af betragtning 2

Rådets holdning ændrer Kommissionens forslag ved at tilføje betragtning 2. I sin skrivelse til for-

manden for De Faste Repræsentanters Komité af 10. februar 2012 (dok. 6370/12), hvor han gjorde 

opmærksom på, at han ville henstille til medlemmerne af LIBE-Udvalget og plenarmødet under 

andenbehandlingen at acceptere den opnåede enighed om afgørelsen uden ændringer, anmodede 

formanden for LIBE-Udvalget om, at artikel 80 i TEUF tilføjes til denne afgørelses retsgrundlag. 

Artikel 80 kan imidlertid ifølge Rådet ikke fungere som retsgrundlag for vedtagelsen af denne rets-

akt, da den ikke tillægger EU-institutionerne beføjelser til at vedtage retsakter. Som kompromis har 

Rådet derfor besluttet at tilføje betragtning 2, som henviser til artikel 80 i TEUF og principperne 

heri.
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Europa-Parlamentets ændringer

Rådet accepterer i sin holdning helt, delvis eller i princippet ændring 2, 3 og 4. Rådet accepterer 

ikke ændring 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, da disse vedrører en procedure for årlig fastsættelse af fælles 

EU-prioriteter for genbosættelse. Rådet benytter en anden tilgang og har udarbejdet en liste over 

fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013, som er det sidste programmeringsår under den nu-

værende Europæiske Flygtningefond.

IV. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som der blev opnået enighed om i for-

handlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommissionen. Coreper god-

kendte kompromiset på mødet den 22. februar 2012. Forinden havde formanden for Europa-

Parlamentets LIBE-Udvalg i en skrivelse af 10. februar 2012 til formanden for Coreper oplyst, at 

hvis kompromisteksten tilsendes Parlamentet som Rådets førstebehandlingsholdning, vil han hen-

stille til LIBE-Udvalgets medlemmer og derefter til plenarmødet, at Rådets holdning accepteres 

uden ændringer under Parlamentets andenbehandling, idet den dog skal gennemgås af begge insti-

tutioners jurist-lingvister.

________________________
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE nr. .../2012/EU

af

om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF 

om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond 

for perioden 2008-2013 

som en del af det generelle program 

om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, 

litra g),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 Europa-Parlamentets holdning af 18.5.2010 (EUT C 161E af 31.5.2011, s. 161) og Rådets
førstebehandlingsholdning af 8.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-
Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Da der oprettes et fælles EU-genbosættelsesprogram, der har til formål at forøge virknin-

gen af Unionens genbosættelsesindsats ved at yde beskyttelse til flygtninge og maksimere 

den strategiske virkning af genbosættelse ved i højere grad at rette indsatsen mod de perso-

ner, der har mest behov for genbosættelse, bør der på EU-plan fastsættes fælles prioriteter 

for genbosættelse.

(2) I artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det fastlagt, at de EU-

politikker, der er omhandlet i kapitlet om grænsekontrol, asyl og indvandring, samt gen-

nemførelsen heraf er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mel-

lem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter, og at EU-retsakter 

vedtaget i henhold til dette kapitel, når det er nødvendigt, skal indeholde passende be-

stemmelser vedrørende anvendelsen af dette princip.

(3) Med henblik herpå er der i det bilag, der tilføjes til beslutning nr. 573/2007/EF ved denne 

afgørelse, fastsat en liste over specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 

på grundlag af to generelle kategorier, hvoraf den første bør omfatte personer, der tilhører 

en specifik kategori, der er omfattet af de genbosættelseskriterier, der er opstillet af FN's 

Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), mens den anden bør omfatte personer fra et 

land eller en region, der er identificeret i UNHCR's årlige prognose for behovet for genbo-

sættelse, og hvor fælles EU-foranstaltninger vil bidrage væsentligt til at opfylde beskyttel-

sesbehovene.



6444/2/12 REV 2 KHO/ks 3
DG H DA

(4) I betragtning af de genbosættelsesbehov, der fastsættes i det bilag, der tilføjes til beslutning 

nr. 573/2007/EF ved denne afgørelse, og som opregner de specifikke fælles EU-prioriteter 

for genbosættelse, er det også nødvendigt at yde yderligere finansiel støtte til genbosættel-

se af personer for så vidt angår specifikke geografiske regioner og nationaliteter og speci-

fikke kategorier af flygtninge, der skal genbosættes, når genbosættelse betragtes som den 

mest hensigtsmæssige løsning på deres særlige behov.

(5) På grund af vigtigheden af en strategisk brug af genbosættelse af personer fra lande eller 

regioner, der er udpeget til gennemførelse af regionale beskyttelsesprogrammer, er det 

nødvendigt at yde supplerende finansiel støtte til genbosættelse af personer fra Tanzania, 

Østeuropa (Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine), Afrikas Horn (Djibouti, 

Kenya og Yemen) og Nordafrika (Egypten, Libyen og Tunesien), og fra eventuelle andre 

lande eller regioner, som vil blive udpeget i fremtiden.

(6) Med henblik på at tilskynde flere medlemsstater til at involvere sig i genbosættelsesforan-

staltninger er det ligeledes nødvendigt at yde yderligere finansiel støtte til de medlemssta-

ter, der beslutter at genbosætte personer for første gang.

(7) Det er også nødvendigt at fastsætte reglerne for støtteberettigelse for så vidt angår yderli-

gere finansiel støtte til genbosættelse.



6444/2/12 REV 2 KHO/ks 4
DG H DA

(8) I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges 

og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er 

knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæi-

ske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i 

vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(9) I medfør af artikel 1, 2 og 4a, stk. 1, i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og 

Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er 

knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæi-

ske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland 

ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i 

Irland.

(10) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag 

til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funkti-

onsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende 

for og ikke finder anvendelse i Danmark -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
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Artikel 1

I beslutning nr. 573/2007/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 13 ændres som følger:

a) stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne modtager et fast beløb, jf. stk. 3a, for hver person, som gen-

bosættes på grundlag af en eller flere af følgende prioriteter:

a) personer fra et land eller en region, der er udpeget til gennemførelse af et 

regionalt beskyttelsesprogram

b) personer, der tilhører en eller flere af følgende sårbare grupper:

– børn og kvinder, der er i fare

– uledsagede mindreårige

– personer, der har overlevet vold og/eller tortur

– personer med et alvorligt behov for lægehjælp, som kun kan dæk-

kes, hvis de genbosættes

– personer, der har behov for genbosættelse i nødsituationer eller for

omgående genbosættelse af juridiske årsager og/eller fysiske be-

skyttelseshensyn
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c) de specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013, jf. listen i 

bilaget til denne afgørelse."

b) følgende stykke indsættes:

"3a. Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 4 000 EUR for hver person, der 

genbosættes på grundlag af prioriteterne i stk. 3.

I de tilfælde, der er anført nedenfor, øges det fastsatte beløb som følger:

– 6 000 EUR pr. genbosat person for de medlemsstater, der modtager det 

faste genbosættelsesbeløb fra fonden for første gang

– 5 000 EUR pr. genbosat person for de medlemsstater, der allerede har 

modtaget det faste genbosættelsesbeløb fra fonden én gang i løbet af de 

foregående år, hvor fonden har fungeret."

c) stk. 4 affattes således:

"4. Når en medlemsstat genbosætter en person på grundlag af mere end en af EU-

prioriteterne for genbosættelse i stk. 3, modtager den kun én gang et fast beløb 

for denne person."
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d) stk. 6 affattes således:

"6. Medlemsstaterne meddeler senest den 1. maj 2012 Kommissionen et skøn over 

antallet af personer, som de forventer at genbosætte på grundlag af prioriteterne 

i stk. 3 i løbet af det følgende kalenderår, herunder en opdeling i de forskellige 

kategorier, der er omhandlet i samme stykke. Kommissionen meddeler det i ar-

tikel 52 omhandlede udvalg disse oplysninger."

e) følgende stykke tilføjes:

"7. Resultaterne og virkningerne af det finansielle incitament til genbosættelses-

foranstaltninger på grundlag af prioriteterne i stk. 3 meddeles af medlemssta-

terne i den rapport, der er nævnt i artikel 50, stk. 2, og af Kommissionen i den 

rapport, der er nævnt i artikel 50, stk. 3."

2) I artikel 35 tilføjes følgende stykke:

"5. Det faste beløb, der tildeles medlemsstaterne for hver genbosat person, udbetales 

som et engangsbeløb for hver faktisk genbosat person."

3) Teksten i bilaget til denne afgørelse tilføjes som et bilag til beslutning nr. 573/2007/EF.
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Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i ..., 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG

"BILAG

Liste over specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013

1) Congolesiske flygtninge i De Store Søers Område (Burundi, Malawi, Rwanda og Zambia)

2) Flygtninge fra Irak i Tyrkiet, Syrien, Libanon og Jordan

3) Afghanske flygtninge i Tyrkiet, Pakistan og Iran

4) Somaliske flygtninge i Etiopien

5) Burmesiske flygtninge i Bangladesh, Malaysia og Thailand

6) Eritreiske flygtninge i Østsudan.".
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning 

nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 
2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF [første-
behandling]
– Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæringer
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: den 7. marts 2012

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen støtter den endelige tekst i en kompromissøgende ånd og for at sikre omgående ved-

tagelse af forslaget; Kommissionen bemærker imidlertid, at dette ikke berører dens initiativret for så 

vidt angår valg af retsgrundlag, navnlig med henblik på den fremtidige anvendelse af artikel 80 i 

TEUF.
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Erklæring fra Rådet

Rådet erklærer, at denne afgørelse ikke foregriber forhandlingerne om den flerårige finansielle 

ramme for 2014-2020 og dermed heller ikke forhandlingerne om forslaget til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond for perioden 2014-2020 

(KOM(2011) 751), herunder hvilke specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse, bl.a. på 

grundlag af geografiske kriterier, der skal fastsættes i forordningen om en asyl- og migrationsfond 

for perioden 2014-2020.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
 

vedrørende 

Rådets holdning til vedtagelsen af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske 

Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om 
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 

2004/904/EF ("oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram") 

 



 

DA 2   DA 

2009/0127 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
 

vedrørende 

Rådets holdning til vedtagelsen af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske 

Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om 
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 

2004/904/EF ("oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram") 

1. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2009) 456 endelig – 2009/0127 COD): 

3. september 2009 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning fastlagt: 18. maj 2010 

Rådets førstebehandlingsholdning forventes vedtaget: 8. marts 2012 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Der er to formål med Kommissionens forslag nemlig på den ene side at øge genbosættelsen af 
flygtninge i Den Europæiske Union – både i absolutte tal og i antal af medlemsstater, der har 
nationale genbosættelsesprogrammer – og på den anden side at sende et klart politisk signal 
om, hvor vigtigt det er for EU at finde holdbare løsninger for flygtninge, især de mest sårbare. 
Derfor skal der indføres et fælles EU-genbosættelsesprogram. Formålet med programmet er at 
opnå en mere koordineret EU-strategi for genbosættelse.  

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING 

Rådets holdning er resultatet af et langt forhandlingsforløb. Efter Europa-Parlamentets 
førstebehandlingsholdning (meddelt den 18. maj 2010) nåede lovgivningsparterne ikke frem 
til et kompromis på grund af det institutionelle spørgsmål om valg af procedure for 
fastlæggelsen af de årlige genbosættelsesprioriteter på europæisk plan (proceduren med 
delegerede retsakter kontra proceduren for gennemførelsesretsakter). Forhandlingerne kom i 
gang igen med et forslag fra formandskabet i slutningen af december 2011. 
Kompromisforslaget bygger på det forhold, at Den Europæiske Flygtningefond kun løber 
frem til udgangen af 2013. Det betyder, at den tilsagnsmekanisme, der skal benyttes i 2012, er 
den sidste under den nuværende fond. Det er derfor ikke nødvendigt at fastlægge en procedure 
for fastlæggelsen af årlige genbosættelsesprioriteter, da de kun vil blive fastlagt én gang, før 
den nuværende fond ophører med at eksistere. Den løsning, man er nået frem til, er at indsætte 
de specifikke EU-genbosættelsesprioriteter for 2013 som en integrerende del af afgørelsen i 
bilag I.  

Efter Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning (vedtaget den 18. maj 2010) nåede 
lovgivningsparterne endelig til enighed om forslagets udestående spørgsmål på et 
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trepartsmøde den 9. februar 2012. Det eneste udestående punkt vedrørte forslagets 
retsgrundlag. 

Den 10. februar sendte formanden for LIBE-udvalget en skrivelse til formandskabet for 
Rådet, hvoraf det fremgår, at ordførerne og skyggeordførerne tilslutter sig den tekst, som 
Rådet støtter, og at han, såfremt teksten formelt bliver sendt til Europa-Parlamentet under den 
kommende plenarforsamling som Rådets førstebehandlingsholdning til dette 
lovgivningsforslag, vil henstille, at medlemmerne af LIBE-udvalget og plenarforsamlingen 
godkender det uden ændringer. Coreper mødtes den 15. februar for at drøfte retsgrundlaget for 
forslaget. Den 22. februar bekræftede Coreper sin tilslutning til den tekst, som skulle 
forelægges Rådet til vedtagelse. 

Der redegøres for de væsentlige forskelle mellem den fælles holdning og Kommissionens 
oprindelige forslag i det følgende. 

Fastlæggelse af fælles EU-prioriteter (artikel 1, stk. 2) 

I den fælles holdning fastsættes en liste over genbosættelsesprioriteterne i afgørelsen i 
modsætning til det oprindelige forslag fra Kommissionen, hvor de fælles EU-prioriteter for 
genbosættelser blev fastlagt hvert år efter udvalgsproceduren. Da den nuværende europæiske 
flygtningefond dækker perioden frem til udgangen af 2013, fastlægges prioriteterne for 
genbosættelse kun for ét år i beslutningen. Det er derfor i overensstemmelse med 
Kommissionens forslag at anføre prioriteterne for dette år i denne afgørelse. Retsakten om 
oprettelse af en ny asyl- og migrationsfond for perioden 2014-2020 indeholder bestemmelser 
om en mekanisme til fastsættelse af de fælles EU-prioriteter for genbosættelse.  

Fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 (artikel 1, stk. 2) 

De fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 som anført i den fælles holdning dækker 
tre kategorier af prioriteter: 1) personer fra et land eller en region, der er udpeget til 
gennemførelse af et regionalt beskyttelsesprogram, 2) personer, der tilhører en bestemt sårbar 
gruppe, og 3) flygtninge fra et bestemt land eller en bestemt region. De første to prioriteter er 
generelle og ligger tæt op ad de kategorier, der er anført i artikel 13, stk. 3, i beslutning 
nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013. 
Sammenlignet med beslutning nr. 573/2007/EF tilføjes ved den fælles holdning følgende 
sårbare grupper til listen: personer, der har overlevet vold og tortur samt personer, der har 
behov for nødgenbosættelse eller omgående genbosættelse af juridiske årsager eller fysiske 
beskyttelseshensyn. 

Den tredje kategori af prioriteter benævnes specifikke fælles EU-prioriteter for 2013, og listen 
over disse prioriteter findes i bilaget til afgørelsen. Listen udarbejdes på grundlag af 
UNHCR's genbosættelseskriterier og UNHCR's årlige vejledende prognose for behovet for 
genbosættelse under hensyntagen til, hvor EU's fælles indsats i størst mulig grad vil kunne 
afhjælpe behovet for beskyttelse. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens forslag. 
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Det faste beløb, som medlemsstaterne modtager for hver person, der genbosættes 
(artikel 1, stk. 2a))  

Den fælles holdning ændrer Kommissionens forslag ved at foreslå, at medlemsstater, som 
ikke tidligere har benyttet fonden, modtager et højere beløb pr. person, der genbosættes i 
overensstemmelse med prioriteterne. I modsætning til artikel 13, stk. 3, i beslutning 
nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013, 
hvori det fastsættes, at medlemsstaterne modtager et fast beløb på 4 000 EUR pr. person, der 
genbosættes i overensstemmelse med prioriteterne i beslutningen, fastsættes det i den fælles 
holdning, at der udbetales et beløb på 6 000 EUR pr. genbosat person til de medlemsstater, 
der modtager et fast beløb fra fonden for første gang, og et beløb på 5 000 EUR til de 
medlemsstater, der kun har modtaget et fast beløb fra fonden én gang før. Formålet med 
denne ændring er at opmuntre medlemsstater, som endnu ikke har et genbosættelsesprogram, 
til at indføre et. Dette er generelt i overensstemmelse med Kommissionens mål om at få flere 
medlemsstater til at sikre en øget genbosættelse i EU.  

Forslagets retsgrundlag 

Kommissionens forslag fra 2009 byggede oprindeligt på artikel 63, stk. 2, litra b), i TEU, men 
i den såkaldte omnibusmeddelelse om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttrædelse for de 
igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer blev artikel 78 og 80 i TEUF 
(sidstnævnte om solidaritet mellem EU-medlemsstaterne) anført som det nye retsgrundlag. 
Henvisningerne til denne artikel og artikel 78 sigtede på at understrege, at formålet med de 
foreslåede foranstaltninger var at sikre en ligelig fordeling af indsatsen, jf. tidligere artikel 63 
i EF-traktaten. Rådet er dog af den holdning, at den korrekte tilpasning af retsakten til 
Lissabontraktaten er artikel 78, stk. 2, litra g), og at artikel 80 ikke engang kan udgøre et 
supplerende retsgrundlag. 

Den 13. februar offentliggjorde det danske formandskab et papir med to muligheder, hvoraf 
den ene gik ud på at indsætte en betragtning med en henvisning til artikel 80 i TEUF. Coreper 
besluttede den 15. februar at holde fast ved kun at bevare artikel 78, stk. 2, litra g), som 
forslagets retsgrundlag. Denne holdning blev bekræftet af Coreper den 22. februar. Teksten 
blev sendt til vedtagelse i Rådet den 8. marts.  

Selv om det ikke er i overensstemmelse med omnibusmeddelelsen kan Kommissionen tilslutte 
sig, at retsgrundlaget udelukkende bliver artikel 78, stk. 2, litra g), da udelukkelsen af 
artikel 80, der ikke som sådan udgør et retsgrundlag, ikke får indflydelse på forslagets indhold 
og er i overensstemmelse med Lissabontraktaten sammenligningstabeller. Det er ligeledes i 
overensstemmelse med de seneste forslag til den flerårige finansielle ramme på området indre 
anliggender, som er blevet vedtaget uden en henvisning til artikel 80. Kommissionen kan 
tilslutte sig forslaget om at tilføje en betragtning, da det vil understrege vigtigheden af 
solidaritet i det fælles europæiske asylsystem og udtrykkeligt henvise til artikel 80 i TEUF. 

4. ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

Europa-Parlamentet har i forbindelse med forhandlingerne om den betragtning, der henviser 
til artikel 80 i TEUF og solidaritetsprincippet, anmodet Kommissionen om at udstede en 
erklæring om dens fremtidige initiativret med hensyn til valget af retsgrundlag. 

Kommissionen har accepteret denne anmodning. Erklæringen lyder således: 
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KOMMISSIONENS ERKLÆRING 
 

Kommissionen tilslutter sig den endelige tekst i en kompromissøgende ånd og for at sikre, at 
forslaget kan vedtages straks; den gør dog opmærksom på, at dette på ingen måde 
tilsidesætter dens initiativret med hensyn til valg af retsgrundlag, navnlig med hensyn til den 
fremtidige brug af artikel 80 i TEUF.  
 

5. KONKLUSION 

Den fælles holdning opfylder Kommissionens oprindelige mål om at sikre øget genbosættelse 
af flygtninge i Den Europæiske Union ved både at øge antallet af genbosatte flygtninge og 
antallet af medlemsstater med nationale genbosættelsesprogrammer. Derved bliver det muligt 
at sikre en mere strategisk genbosættelse i EU. Indholdet af Rådets fælles holdning stemmer 
derfor i vidt omfang overens med Kommissionens forslag og har Kommissionens opbakning.  


	CONS_CONS(2012)06444(ADD1)_REV2_DA.pdf
	CONS_CONS(2012)06444(ADD1)_REV2_DA.doc

	CONS_CONS(2012)06444(REV2)_DA.pdf
	CONS_CONS(2012)06444(REV2)_DA.doc

	CONS_CONS(2012)06977(ADD1)_DA.pdf
	CONS_CONS(2012)06977(ADD1)_DA.doc

	COM_COM(2012)0110_DA.pdf
	1. BAGGRUND
	3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING
	4. ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN
	5. KONKLUSION




