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BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur is ingenomen met het Commissievoorstel dat de herschikking en vervanging 

beoogt van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan 

van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend. In verband met 

de migratie- en vluchtelingencrisis is het nodig gebleken het Dublinsysteem te hervormen om 

deze te vereenvoudigen en de doeltreffendheid ervan in de praktijk te verbeteren, en rekening 

te houden met het feit dat het aantal verzoeken op bepaalde lidstaten een buitensporige druk 

heeft gelegd. 

Correctiemechanisme  

Het bedrag dat aan kredieten nodig is om de tenuitvoerlegging van het voorstel in de periode 

2017-2020 te verzekeren, is gesteld op 1,828 miljard EUR. Hiermee zouden de kosten worden 

gedekt voor de overdrachten zodra het "billijke correctiemechanisme" ten behoeve van een 

lidstaat is geactiveerd, voor de oprichting en de exploitatie van het IT-systeem voor de 

registratie en de automatische toewijzing van asielaanvragers, alsook de kosten voor het 

creëren van aanvullende opvangcapaciteit en het voorzien in voeding en elementaire diensten 

aan de overgedragen asielzoekers. 

De rapporteur neemt kennis van het voorstel van de Commissie om een drempelvolume voor 

het aantal asielverzoeken in te stellen dat het correctiemechanisme voor toewijzing 

automatisch in gang zet. Hij acht het nodig een dergelijk drempelvolume in te stellen om te 

voorkomen dat een lidstaat met een onevenredig aantal asielverzoeken wordt geconfronteerd 

of dat een lidstaat niet van het toewijzingsmechanisme gebruik wil maken terwijl hij maar een 

klein aantal asielzoekers ontvangt in vergelijking met de verdeelsleutel. 

De rapporteur is evenwel van mening dat door het automatisch drempelvolume op 150 % van 

het referentieaantal voor die lidstaten vast te stellen, de Commissie op bepaalde lidstaten een 

buitensporige last legt aangezien deze lidstaten een aantal verzoeken moet afhandelen dat met 

de helft hun capaciteit overstijgt voordat het solidariteitsmechanisme geactiveerd wordt. Hij is 

voorts van mening dat een te laag drempelvolume zonder bijkomende voorwaarden ertoe kan 

leiden dat een lidstaat zich aan zijn verantwoordelijkheid voor de controle en het beheer van 

zijn grenzen kan onttrekken. Hij stelt dan ook voor om deze drempel op 100 % van het 

referentieaantal voor een lidstaat te stellen, maar een eventueel nalatig grensbeleid te 

voorkomen door een wederzijdse solidariteitsclausule toe te voegen die de 

buitenwerkingstelling van het correctiemechanisme mogelijk maakt als een lidstaat zijn 

verplichtingen inzake beheer van zijn buitengrenzen niet adequaat en in overeenstemming met 

de verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht nakomt. Hij stelt ten slotte voor 

om de toepassing van het correctiemechanisme uitsluitend stop te zetten wanneer het aantal 

asielverzoeken bij een begunstigde lidstaat is gedaald tot 90 % van zijn referentieaantal, om 

zo het herhaald in en buiten werking stellen van het systeem te vermijden.  

Kosten van de overdracht  

Van de geraamde 1,828 miljard EUR is 375 miljoen EUR bestemd voor de terugbetaling van 

de kosten van overdracht tussen de lidstaten voor in totaal 750 000 overgedragen personen. In 

artikel 42 van het herschikkingsvoorstel wordt bepaald dat de begunstigde lidstaat die de 
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overdracht van een asielzoeker aan de lidstaat van toewijzing verricht een vast bedrag van 500 

EUR per overgedragen persoon wordt betaald.  

De rapporteur steunt het voorstel om de lidstaat die de overdracht verzorgt een 

kostenvergoeding toe te kennen. Hij is van mening dat een vaste vergoeding gerechtvaardigd 

is om een enorme bureaucratische rompslomp omtrent de controle van de werkelijke kosten te 

vermijden. Hij is echter van oordeel dat de Commissie, door het bedrag op 500 EUR per 

persoon te stellen met het argument dat met het bedrag dat boven de werkelijke kosten uitgaat 

de meest getroffen lidstaten geholpen kunnen worden, geen rekening houdt met de recente 

totstandbrenging van een instrument voor noodhulp1 waarmee het optreden van de lidstaten 

die onder meer getroffen zijn door de plotselinge massale toestroom van onderdanen van 

derde landen (vluchtelingen en migranten) op hun grondgebied, financieel wordt ondersteund. 

De rapporteur stelt daarom voor het vaste bedrag per overgedragen persoon te stellen op 300 

EUR, om deze beter te laten aansluiten op de werkelijke kosten. Het totaalbedrag voor de 

overdrachten in de periode 2017-2020 zal dan 225 miljoen EUR zijn, zodat een bedrag van 

150 miljoen EUR bespaard wordt. Van deze besparingen, kan ten minste 110 miljoen EUR 

gebruikt worden om het noodhulpfonds aan te vullen (30 miljoen EUR in 2017 en 40 miljoen 

EUR elk jaar in 2018 en 2019) totdat de rechtsgrondslag daarvan in maart 2019 is vervallen.  

Financiële solidariteit en het creëren van een "Dublinreserve" binnen het AMIF-fonds.  

De rapporteur beschouwt het voorstel van de Commissie om de lidstaten te verplichten een 

financiële bijdrage te leveren als zij weigeren de asielzoekers over te nemen die hen op grond 

van het verdelingsmechanisme zijn toegewezen, legitiem, noodzakelijk en evenredig. Hij 

benadrukt dat een dergelijke verplichte financiële bijdrage op geen enkele wijze een sanctie 

behelst maar een billijke bijdrage is aan de noodzakelijke solidariteit tussen de lidstaten 

(artikel 80 VWEU). Hij is niettemin van mening dat het door de Commissie beoogde 

financieringsmechanisme in dit geval niet het meest geëigend is, noch wat betreft het bedrag, 

noch wat betreft de methode.  

De rapporteur stelt voor dat, uit hoofde van financiële solidariteit, een lidstaat die aan zijn 

verplichtingen voldoet op grond van het correctiemechanisme voor elke verzoeker die aan 

deze lidstaat zou zijn toegewezen, in het eerste en tweede jaar 50 000 EUR, in het derde en 

vierde jaar 75 000 EUR en in het vijfde en de daaropvolgende jaren 100 000 EUR moet 

betalen. Deze bedragen worden volledig gestort in het AMIF-fonds, opgericht bij 

Verordening (EU) nr. 516/2014, met het oog op het creëren van een "Dublinreserve". Deze 

reserve zal pas gecreëerd kunnen worden bij de herziening van het AMIF-fonds die ingevolge 

artikel 60 van Verordening (EU) nr. 514/2014 en artikel 28 van Verordening (EU) 

nr. 516/2014 uiterlijk 30 juni 2020 moet zijn uitgevoerd. Indien een lidstaat verzuimt te 

betalen, houdt de Commissie deze bedragen in op de aan die lidstaat verschuldigde gelden uit 

andere fondsen van de Unie. 

De kredieten van deze "Dublinreserve" zijn bestemd voor de dekking van de vaste bedragen 

die per asielzoeker toegekend worden en evenredig verdeeld tussen de lidstaten die naar 

behoren aan het correctiemechanisme voor toewijzing deelnemen. In het Besluit (EU) 

2015/1601 wordt bepaald dat voor herplaatsingsmaatregelen financiële steun worden verleend 

                                                 
1 Verordening (EU) 2016/369 van de Raad van 15 maart 2016 betreffende de verstrekking van noodhulp binnen 

de Unie. 
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uit het AMIF-fonds. De lidstaten van de herplaatsing ontvangen een vast bedrag van 6 000 

EUR per verzoeker om internationale bescherming die op hun grondgebied wordt herplaatst. 

De uitkering in verband met de hervestiging bedraagt 10 000 EUR per persoon. De rapporteur 

is daarom van mening dat aan de lidstaten die deelnemen aan dit solidariteitsmechanisme 

financiële steun moet worden verleend. Binnen het voorgestelde systeem stijgen de bedragen 

per verzoeker evenredig met de onderling door de lidstaten te verdelen lasten als gevolg van 

de niet-deelneming van bepaalde lidstaten.  

Geautomatiseerd systeem voor registratie en monitoring  

Van 1,828 miljard EUR is 3,603 miljoen EUR toegewezen aan de begroting van eu-LISA 

voor de voorbereiding, ontwikkeling en het operationele beheer van het geautomatiseerde IT-

systeem voor de toewijzing van de asielzoekers. Zodra het geautomatiseerde systeem voor de 

registratie en monitoring van verzoeken en voor het toewijzingsmechanisme, als bedoeld in 

artikel 44, de lidstaat van toewijzing heeft vastgesteld, moet deze informatie automatisch 

worden ingevoerd in Eurodac. Het is daarom noodzakelijk te zorgen voor interoperabiliteit 

tussen het centrale systeem van het correctiemechanisme en het centrale systeem van 

Eurodac. 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht, dat is opgericht bij 

Verordening (EU) nr. 1077/201121, moet 

worden belast met de opzet, de 

ontwikkeling en het operationele beheer 

van het centrale systeem en de 

communicatie-infrastructuur tussen het 

centrale systeem en de nationale 

infrastructuren. 

(30) Het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht, dat is opgericht bij 

Verordening (EU) nr. 1077/201121, moet 

worden belast met de opzet, de 

ontwikkeling en het operationele beheer 

van het centrale systeem, de 

interoperabiliteit daarvan met andere 

systemen en de communicatie-

infrastructuur tussen het centrale systeem 

en de nationale infrastructuren. 

___ ___ 

21 Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2011 tot oprichting van een 

21 Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2011 tot oprichting van een 
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Europees Agentschap voor het operationeel 

beheer van grootschalige IT-systemen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). 

Europees Agentschap voor het operationeel 

beheer van grootschalige IT-systemen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Een sleutel gebaseerd op de 

omvang van de bevolking en van de 

economie van de lidstaten moet, in 

combinatie met een drempel, worden 

gebruikt als referentiepunt voor de werking 

van het correctiemechanisme voor 

toewijzing, zodat het mechanisme kan 

functioneren als een instrument voor hulp 

aan lidstaten die onder onevenredige druk 

staan. De toepassing van het 

correctiemechanisme ten gunste van een 

lidstaat moet automatisch in gang worden 

gezet wanneer het aantal verzoeken om 

internationale bescherming waarvoor een 

lidstaat verantwoordelijk is meer dan 

150 % bedraagt van het volgens de 

referentiesleutel bepaalde cijfer. Om ten 

volle rekening te houden met de 

inspanningen van elke lidstaat, moet in het 

kader van deze berekening het aantal 

personen dat daadwerkelijk is hervestigd in 

die lidstaat worden opgeteld bij het aantal 

verzoeken om internationale bescherming. 

(32) Een sleutel gebaseerd op de 

omvang van de bevolking en van de 

economie van de lidstaten moet, in 

combinatie met een drempel, worden 

gebruikt als referentiepunt voor de werking 

van het correctiemechanisme voor 

toewijzing, zodat het mechanisme kan 

functioneren als een instrument voor hulp 

aan lidstaten die onder onevenredige druk 

staan. De toepassing van het 

correctiemechanisme voor toewijzing ten 

gunste van een lidstaat moet automatisch in 

gang worden gezet wanneer het aantal 

verzoeken om internationale bescherming 

waarvoor een lidstaat verantwoordelijk is 

meer dan 100 % bedraagt van het volgens 

de referentiesleutel bepaalde cijfer. Om ten 

volle rekening te houden met de 

inspanningen van elke lidstaat, moet in het 

kader van deze berekening het aantal 

personen dat daadwerkelijk is hervestigd in 

die lidstaat worden opgeteld bij het aantal 

verzoeken om internationale bescherming. 

Motivering 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 
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création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) In het kader van het 

toewijzingsmechanisme moeten de kosten 

voor de overdracht van een verzoeker aan 

de lidstaat van toewijzing worden 

terugbetaald uit de EU-begroting. 

(34) In het kader van het 

toewijzingsmechanisme moeten de kosten 

voor de overdracht van een verzoeker aan 

de lidstaat van toewijzing worden 

terugbetaald uit de EU-begroting in de 

vorm van een vast bedrag van 300 EUR 

per overgedragen persoon. 

Motivering 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Een lidstaat van toewijzing kan 

beslissen de toegewezen verzoekers niet te 

aanvaarden gedurende een periode van 

twaalf maanden, in welk geval hij deze 

informatie in het geautomatiseerde systeem 

moet invoeren en de andere lidstaten, de 

Commissie en het Asielagentschap van de 

Europese Unie daarvan in kennis moet 

stellen. Daarna moeten de verzoekers die 

(35) Een lidstaat van toewijzing die 

beslist de toegewezen verzoekers niet te 

aanvaarden gedurende een periode van 

twaalf maanden, moet deze informatie in 

het geautomatiseerde systeem invoeren en 

de andere lidstaten, de Commissie en het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

daarvan in kennis moet stellen. Daarna 

moeten de verzoekers die zouden zijn 
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zouden zijn toegewezen aan die lidstaat, 

worden toegewezen aan de andere 

lidstaten. De lidstaat die tijdelijk niet 

deelneemt aan het correctiemechanisme 

moet per niet-aanvaarde verzoeker een 

solidariteitsbijdrage van 250 000 EUR 

betalen aan de lidstaat die is aangewezen 

als de lidstaat die verantwoordelijk is voor 

de behandeling van dergelijke verzoeken. 

De Commissie moet in een 

uitvoeringshandeling de praktische 

regelingen voor de toepassing van het 

mechanisme inzake de 

solidariteitsbijdrage vaststellen. Het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

ziet toe op de toepassing van het 

mechanisme voor financiële solidariteit 

en brengt daarover jaarlijks verslag uit 

aan de Commissie. 

toegewezen aan die lidstaat, worden 

toegewezen aan de andere lidstaten. Een 

fonds (de "Dublinreserve") moet worden 

opgericht en de lidstaat die niet deelneemt 

aan het correctiemechanisme moet voor 

elke toegewezen verzoeker die niet door de 

lidstaat wordt aanvaard in het eerste en 

tweede jaar 50 000 EUR, in het derde en 

vierde jaar 75 000 EUR en in het vijfde en 

de daaropvolgende jaren 100 000 EUR 

aan dat fonds betalen. De middelen van 

deze "Dublinreserve" zijn bestemd voor 

de dekking van het vaste bedrag dat per 

verzoeker om internationale bescherming 

wordt toegekend en worden evenredig 

verdeeld tussen de lidstaten die aan het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

deelnemen. Indien een lidstaat verzuimt te 

betalen, houdt de Commissie hetzelfde 

bedrag in op de aan die lidstaat 

verschuldigde gelden uit andere fondsen 

van de Unie. De Commissie moet in een 

uitvoeringshandeling de praktische 

regelingen voor de toepassing van 

bovengenoemd beginsel vaststellen, en het 

Asielagentschap van de Europese Unie zal 

toezicht houden en verslag uitbrengen 

aan de Commissie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De continuïteit van het systeem om 

te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk 

is, dat bij Verordening (EU) nr. 604/2013 

was ingesteld en nu bij deze verordening 

wordt geregeld, moet worden 

gewaarborgd. Daarnaast moet worden 

gewaakt over de coherentie tussen deze 

verordening en Verordening [voorstel voor 

een verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad]. 

(41) De continuïteit van het systeem om 

te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk 

is, dat bij Verordening (EU) nr. 604/2013 

was ingesteld en nu bij deze verordening 

wordt geregeld, moet worden 

gewaarborgd. Daarnaast moet worden 

gewaakt over de coherentie tussen deze 

verordening en Verordening [voorstel voor 

een verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad]. Zodra 

het geautomatiseerde systeem voor de 
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registratie en monitoring van verzoeken 

en voor het toewijzingsmechanisme als 

bedoeld in artikel 44 de lidstaat van 

toewijzing heeft vastgesteld, moet deze 

informatie automatisch worden ingevoerd 

in Eurodac. Het is daarom noodzakelijk te 

zorgen voor interoperabiliteit tussen het 

centrale systeem van het 

correctiemechanisme en het centrale 

systeem van Eurodac. 

Motivering 

Dit amendement maakt het verband duidelijk tussen de twee betreffende verordeningen, 

teneinde de coherentie tussen beide systemen door middel van hun interoperabiliteit te 

verzekeren. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lid 1 is van toepassing wanneer het 

in artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem aangeeft dat het 

aantal verzoeken om internationale 

bescherming waarvoor een lidstaat 

verantwoordelijk is op grond van de 

criteria van hoofdstuk III en artikel 3, lid 2 

of lid 3, en de artikelen 18 en 19, bovenop 

het aantal daadwerkelijk hervestigde 

personen, groter is dan 150 % van het 

referentieaantal voor die lidstaat zoals 

vastgesteld volgens de in artikel 35 

bedoelde sleutel. 

2. Lid 1 is van toepassing wanneer het 

in artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem aangeeft dat het 

aantal verzoeken om internationale 

bescherming waarvoor een lidstaat 

verantwoordelijk is op grond van de 

criteria van hoofdstuk III en artikel 3, lid 2 

of lid 3, en de artikelen 18 en 19, bovenop 

het aantal daadwerkelijk hervestigde 

personen, groter is dan 100 % van het 

referentieaantal voor die lidstaat zoals 

vastgesteld volgens de in artikel 35 

bedoelde sleutel. 

Motivering 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 
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mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financiële solidariteit Financiële solidariteit en de instelling van 

een "Dublinreserve" 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat kan na het verstrijken 

van een termijn van drie maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening en 

na afloop van elke periode van twaalf 

maanden daarna in het geautomatiseerde 

systeem aangeven dat hij tijdelijk niet zal 

deelnemen aan het in hoofdstuk VII van 

deze verordening vastgestelde 

correctiemechanisme voor toewijzing als 

lidstaat van toewijzing; hij stelt de 

lidstaten, de Commissie en het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

daarvan in kennis. 

1. Een lidstaat die zijn verplichtingen 

niet nakomt als lidstaat van toewijzing uit 

hoofde van het in hoofdstuk VII 

vastgestelde correctiemechanisme voert 

deze informatie na het verstrijken van een 

termijn van drie maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening en 

na afloop van elke periode van twaalf 

maanden in het geautomatiseerde systeem 

in; hij stelt de lidstaten, de Commissie en 

het Asielagentschap van de Europese Unie 

daarvan in kennis. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Aan het einde van de in lid 2 3. Aan het einde van de in lid 2 
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bedoelde periode van twaalf maanden deelt 

het geautomatiseerde systeem aan de 

lidstaat die niet deelneemt aan het 

correctiemechanisme voor toewijzing het 

aantal verzoeken mee waarvoor die lidstaat 

anders de lidstaat van toewijzing zou zijn 

geweest. Die lidstaat betaalt vervolgens 

een solidariteitsbijdrage van 250 000 EUR 

voor iedere verzoeker die tijdens de 

betrokken periode van twaalf maanden 

anders aan hem zou zijn toegewezen. De 

solidariteitsbijdrage wordt betaald aan de 

lidstaat die is aangewezen als de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de betrokken verzoeken. 

bedoelde periode van twaalf maanden deelt 

het geautomatiseerde systeem aan de 

lidstaat die niet deelneemt aan het 

correctiemechanisme voor toewijzing het 

aantal verzoeken mee waarvoor die lidstaat 

anders de lidstaat van toewijzing zou zijn 

geweest. Een fonds (de "Dublinreserve") 

wordt opgericht en de lidstaat die niet 

deelneemt aan het correctiemechanisme 

betaalt jaarlijks aan dat fonds voor elke 

toegewezen verzoeker die niet door de 

lidstaat wordt aanvaard in het eerste en 

tweede jaar 50 000 EUR, in het derde en 

vierde jaar 75 000 EUR en in het vijfde en 

de daaropvolgende jaren 100 000 EUR. 

De middelen van deze "Dublinreserve" 

dekken het vaste bedrag dat per verzoeker 

om internationale bescherming wordt 

toegekend en worden evenredig verdeeld 

tussen de lidstaten die aan het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

deelnemen. Indien een lidstaat verzuimt te 

betalen, houdt de Commissie eenzelfde 

bedrag in op de aan die lidstaat 

verschuldigde gelden uit andere fondsen 

van de Unie. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de kosten van de overdracht van een 

verzoeker aan de lidstaat van toewijzing, 

wordt aan de begunstigde lidstaat een vast 

bedrag betaald van 500 EUR per persoon 

die wordt overgedragen overeenkomstig 

artikel 38, onder c). Deze financiële steun 

wordt verleend volgens de procedures van 

artikel 18 van Verordening (EU) nr. 

516/2014. 

Voor de kosten van de overdracht van een 

verzoeker aan de lidstaat van toewijzing, 

wordt aan de begunstigde lidstaat een vast 

bedrag betaald van 300 EUR per persoon 

die wordt overgedragen overeenkomstig 

artikel 38, onder c). Deze financiële steun 

wordt verleend volgens de procedures van 

artikel 18 van Verordening (EU) nr. 

516/2014. 

Motivering 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 
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Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zodra het aantal verzoeken in de 

begunstigde lidstaat waarvoor die lidstaat 

overeenkomstig deze verordening de 

verantwoordelijke lidstaat is onder de 

150 % van zijn in artikel 35, lid 1, 

bedoelde aandeel ligt, wordt dat door het 

geautomatiseerde systeem gemeld aan de 

lidstaten en de Commissie. 

Zodra het aantal verzoeken in de 

begunstigde lidstaat waarvoor die lidstaat 

overeenkomstig deze verordening de 

verantwoordelijke lidstaat is onder de 90 % 

van zijn in artikel 35, lid 1, bedoelde 

aandeel ligt, wordt dat door het 

geautomatiseerde systeem gemeld aan de 

lidstaten en de Commissie. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer een lidstaat zijn verplichtingen 

betreffende het beheer van zijn 

buitengrenzen overeenkomstig 

Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis niet 

nakomt, kan de Raad, met gekwalificeerde 

meerderheid, besluiten het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

buiten werking te stellen. Het besluit tot 

buitenwerkingstelling van dat 

mechanisme geldt voor een vaste termijn 

van ten hoogste een jaar. 

 ___ 

 1 bis Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad van 
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14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht, tot 

wijziging van Verordening (EU) 2016/399 

van het Europees Parlement en de Raad 

en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 863/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad, Verordening (EG) nr. 

2007/2004 van de Raad en Besluit 

2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 

16.9.2016, blz. 1). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De interoperabiliteit tussen het IT-

systeem en Eurodac wordt verzorgd door 

middel van een rechtstreeks 

communicatiekanaal tussen de centrale 

systemen, om de automatische 

doorzending mogelijk te maken van de 

informatie betreffende de vaststelling van 

de lidstaat van toewijzing door middel van 

het correctiemechanisme. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht, dat is opgericht bij 

Verordening (EU) nr. 1077/2011, wordt 

belast met de opzet, de ontwikkeling en het 

operationele beheer van het centrale 

systeem en de communicatie-infrastructuur 

tussen het centrale systeem en de nationale 

infrastructuren. 

3. Het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht, dat is opgericht bij 

Verordening (EU) nr. 1077/2011, is belast 

met de opzet, de ontwikkeling en het 

operationele beheer van het centrale 

systeem, de interoperabiliteit daarvan met 

andere systemen, en de communicatie-

infrastructuur tussen het centrale systeem 

en de nationale infrastructuren. 



 

PE597.582v02-00 14/16 AD\1126078NL.docx 

NL 

 



 

AD\1126078NL.docx 15/16 PE597.582v02-00 

 NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land 

of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) 

Document- en procedurenummers COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) 

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

LIBE 

12.9.2016 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

BUDG 

12.9.2016 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Gérard Deprez 

15.6.2016 

Behandeling in de commissie 9.2.2017    

Datum goedkeuring 11.5.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

24 

5 

4 

Bij de eindstemming aanwezige leden Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 

José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, 

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, 

Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi 

Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle 

Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš 

Zdechovský 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer 

Wieland 

 



 

PE597.582v02-00 16/16 AD\1126078NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

24 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 

PPE Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, 

Rainer Wieland 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele 

Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos 

Verts/ALE Indrek Tarand 

 

5 - 

ENF Marco Zanni 

NI Eleftherios Synadinos 

PPE Tomáš Zdechovský 

Verts/ALE Jordi Solé, Monika Vana 

 

4 0 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg 

GUE/NGL Younous Omarjee 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 


