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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie heeft bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ingediend dat de 

vaststelling beoogt van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst, op 

basis van de in Richtlijn 2013/32/EU vastgestelde gemeenschappelijke criteria. Uitgaande van 

informatie van de Europese Dienst voor extern optreden, de lidstaten, het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), de Raad van Europa, de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen en andere relevante internationale 

organisaties, wordt in dit stadium voorgesteld om zes landen van de Westelijke Balkan (vier 

kandidaat-lidstaten: Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

Montenegro en Servië, en twee potentiële kandidaat-lidstaten: Bosnië en Herzegovina, en 

Kosovo) en Turkije (kandidaat-lidstaat) op deze lijst te plaatsen. 

De rapporteur spreekt zijn bezorgdheid uit over het voorstel, met inbegrip van de door de 

Commissie gehanteerde beoordeling op grond waarvan zij deze landen in de lijst wil opnemen 

en de gebruikte methode. Het voorstel wekt ook bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van 

de harmonisatie ervan en over de manier waarop de lijst moet worden goedgekeurd en 

herzien. 

De rapporteur is van mening dat, op dit ogenblik, een gedeeltelijk mandaat van het Parlement 

waarbij geen standpunt wordt ingenomen over de voorgestelde veilige landen van herkomst 

de voorkeur verdient. De verantwoordelijke commissie (LIBE) heeft formeel verzocht om een 

deskundig advies van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het EASO, 

en het Parlement zou er goed aan doen deze adviezen af te wachten.  

De rapporteur wijst erop dat dit voorstel de mogelijkheid biedt om andere derde landen op te 

nemen in de gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst die de EU beoogt 

vast te stellen. In dit verband merkt hij bezorgd op dat in het voorstel reeds een aantal 

ontwikkelingslanden worden genoemd die zouden kunnen worden opgenomen in een 

eventuele vernieuwde gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen. De rapporteur uit zijn 

ernstige bezorgdheid over deze zin in de toelichting bij het voorstel van de Commissie: 

"Daarbij zal prioriteit worden gegeven aan derde landen waaruit een significant aantal 

verzoekers om internationale bescherming in de EU afkomstig is, zoals Bangladesh, Pakistan 

en Senegal." Hij betreurt dat deze eventuele toevoeging uitsluitend interne EU-

migratiedoeleinden kan dienen en schadelijk kan zijn voor het ontwikkelingsbeleid van de EU 

ten aanzien van de landen in kwestie, alsook voor het beginsel om beleidscoherentie voor 

ontwikkeling te waarborgen in alle werkzaamheden van de EU. 

Hoewel de rapporteur voorstander is van een doeltreffende verwerking van asielaanvragen, 

moet de Commissie zich bewust zijn van de mogelijkheid dat het aanwijzen van een veilig 

land van herkomst een onevenredige impact heeft op de meest kwetsbare groepen. Er kan 

reden zijn om te vrezen dat het beginsel van non-refoulement niet kan worden geëerbiedigd 

ten aanzien van minderheden, aangezien de verordening hen kan opleggen hun 

minderheidsstatus te bewijzen om toegang te krijgen tot een vollediger onderzoek van 

afzonderlijke asielaanvragen. De rapporteur wijst er nogmaals op dat collectieve uitzettingen 

verboden zijn. Hij benadrukt dat deze twee absolute rechten van de mens — non-refoulement 

en het verbod op collectieve uitzettingen — waarop geen beperkingen zijn toegestaan, bij 

uitstek toepasselijk kunnen zijn op de situatie van kinderen die internationale bescherming 

nodig hebben en gevlucht zijn uit door conflicten geteisterde ontwikkelingslanden, alsook op 
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de situatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen die 

verklaren dat zij uit vrees voor vervolging gevlucht zijn uit bepaalde ontwikkelingslanden.  

De Commissie moet regelmatig contact onderhouden met maatschappelijke groeperingen in 

het kader van haar beoordelingsprocedure, met het oog op het evalueren van de 

tenuitvoerlegging in reële situaties en de daadwerkelijke toegang tot rechtsmiddelen tegen 

schendingen van de rechten en vrijheden zoals uiteengezet in het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de zeer forse stijging sinds 2014 

van het aantal verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie, en de daaruit 

voortkomende ongekende druk op de 

asielstelsels van de lidstaten, onderkende 

de Unie de behoefte aan een stringentere 

toepassing van de bepalingen inzake het 

veilig land van herkomst van Richtlijn 

2013/32/EU, als een essentieel hulpmiddel 

voor de snelle behandeling van verzoeken 

die waarschijnlijk ongegrond zijn. Met 

name refereerde de Europese Raad in zijn 

conclusies van 25 en 26 juni 2015, in 

samenhang met de noodzaak om de 

behandeling van asielverzoeken te 

versnellen, naar het voornemen van de 

Commissie zoals uiteengezet in haar 

mededeling over een Europese 

migratieagenda8 om deze bepalingen te 

versterken, onder meer door de mogelijke 

vaststelling van een gemeenschappelijke 

EU-lijst van veilige landen van herkomst. 

Bovendien toonde de Raad Justitie en 

Binnenlandse Zaken zich in zijn conclusies 

over veilige landen van herkomst van 20 

(3) Gezien de zeer forse stijging sinds 2014 

van het aantal verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie, en de daaruit 

voortkomende ongekende druk op de 

asielstelsels van de lidstaten, onderkende 

de Unie de behoefte aan een stringentere 

toepassing van de bepalingen inzake het 

veilig land van herkomst van Richtlijn 

2013/32/EU, als een essentieel hulpmiddel 

voor de snelle behandeling van verzoeken 

die mogelijk ongegrond zijn. Met name 

refereerde de Europese Raad in zijn 

conclusies van 25 en 26 juni 2015, in 

samenhang met de noodzaak om de 

behandeling van bepaalde asielverzoeken 

te versnellen, naar het voornemen van de 

Commissie zoals uiteengezet in haar 

mededeling over een Europese 

migratieagenda8 om deze bepalingen te 

versterken, onder meer door de mogelijke 

vaststelling van een gemeenschappelijke 

EU-lijst van veilige landen van herkomst. 

Bovendien toonde de Raad Justitie en 

Binnenlandse Zaken zich in zijn conclusies 

over veilige landen van herkomst van 20 
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juli 2015 ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de bepalingen van 

Richtlijn 2013/32/EU inzake veilige landen 

van herkomst te versterken, onder meer 

door de mogelijke vaststelling van een 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst. 

juli 2015 ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de bepalingen van 

Richtlijn 2013/32/EU inzake veilige landen 

van herkomst te versterken, onder meer 

door de mogelijke vaststelling van een 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst. 

________________ ________________ 

8 COM (2015) 240 final, van 13 mei 2015. 8 COM (2015) 240 final, van 13 mei 2015. 

Motivering 

Het is van belang te erkennen dat er nog steeds onopgeloste problemen kunnen zijn in de 

landen op de potentiële lijst voor wat de mensenrechtensituatie van minderheden betreft. 

Aangezien vaak asiel wordt aangevraagd om aan vervolging te ontkomen, zijn niet alle 

asielaanvragen "waarschijnlijk" ongegrond. Deze zin impliceert een zeker voorbarig oordeel 

over de uitslag van de aanvragen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De bepalingen van Richtlijn 

2013/32/EU in verband met de toepassing 

van het begrip "veilig land van herkomst" 

moeten van toepassing zijn op derde 

landen op de bij deze verordening 

vastgestelde gemeenschappelijke EU-lijst. 

Dit betekent met name dat de 

omstandigheid dat een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst staat, geen absolute 

waarborg kan vormen voor de veiligheid 

van de onderdanen van dat land en daarom 

een passende individuele beoordeling van 

hun verzoeken om internationale 

bescherming niet overbodig maakt. 

Bovendien moet eraan worden herinnerd 

dat wanneer een verzoeker geldige redenen 

aanvoert om het land in zijn bijzondere 

omstandigheden als niet-veilig te 

beschouwen, de aanmerking van het land 

als veilig land niet langer als voor hem ter 

zake doende kan worden beschouwd. 

(5) De bepalingen van Richtlijn 

2013/32/EU in verband met de toepassing 

van het begrip "veilig land van herkomst" 

moeten van toepassing zijn op derde 

landen op de bij deze verordening 

vastgestelde gemeenschappelijke EU-lijst. 

Dit betekent met name dat de 

omstandigheid dat een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst staat geen exclusief 

criterium, noch een systematische en 

absolute waarborg kan vormen voor de 

veiligheid van de onderdanen van dat land, 

en daarom niet mag betekenen dat de 

nationale autoriteiten afzien van hun 

verplichting om een passende en grondige 

individuele beoordeling te verrichten van 

hun verzoeken om internationale 

bescherming. Bovendien moet eraan 

worden herinnerd dat wanneer er in het 

licht van de individuele situatie van de 
verzoeker geldige redenen zijn om het land 
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in zijn bijzondere omstandigheden als niet-

veilig te beschouwen, de aanmerking van 

het land als veilig land niet langer als voor 

hem ter zake doende kan worden 

beschouwd. De lidstaten moeten zich 

ervan bewust zijn dat voor bepaalde 

minderheden zoals lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 

en interseksuelen (LGBTI) enkel het feit 

dat zij verklaren tot deze minderheid te 

behoren in het kader van de 

asielprocedure genoeg kan zijn om hen in 

gevaar te brengen in hun land van 

herkomst. Verzoekers moeten daarom niet 

verplicht zijn aan te tonen of te bewijzen 

dat zij tot een kwetsbare groep of 

minderheid behoren, met name wanneer 

hiermee de waardigheid van de persoon 

wordt aangetast. Het recht van verzoekers 

op een doeltreffende voorziening in rechte 

in het geval van een negatief besluit moet 

gegarandeerd worden. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Commissie dient regelmatig de 

situatie te beoordelen in derde landen die 

op de gemeenschappelijke EU-lijst van 

veilige landen van herkomst staan. In geval 

van een plotselinge verslechtering van de 

situatie in een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst moet de 

bevoegdheid tot het vaststellen van 

handelingen overeenkomstig artikel 290 

VWEU worden gedelegeerd aan de 

Commissie om de vermelding van dit 

derde land op de gemeenschappelijke EU-

lijst te schorsen voor een termijn van een 

jaar, wanneer zij op basis van een 

onderbouwde beoordeling van oordeel is 

dat niet langer wordt voldaan aan de 

voorwaarden van Richtlijn 2013/32/EU om 

(6) De Commissie dient regelmatig de 

situatie te beoordelen in derde landen die 

op de gemeenschappelijke EU-lijst van 

veilige landen van herkomst staan. In geval 

van een plotselinge verslechtering van de 

situatie in een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst moet de 

bevoegdheid tot het vaststellen van 

handelingen overeenkomstig artikel 290 

VWEU worden gedelegeerd aan de 

Commissie om de vermelding van dit 

derde land op de gemeenschappelijke EU-

lijst te schorsen voor een termijn van een 

jaar, wanneer zij op basis van een 

onderbouwde beoordeling van oordeel is 

dat niet langer wordt voldaan aan de 

voorwaarden van Richtlijn 2013/32/EU om 
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een derde land aan te merken als veilig 

land van herkomst. Bij deze onderbouwde 

beoordeling moet de Commissie rekening 

houden met een reeks beschikbare 

informatiebronnen, waaronder met name 

de jaarlijkse voortgangsverslagen van de 

Commissie voor derde landen die door de 

Europese Raad als kandidaat-lidstaat zijn 

aangewezen, regelmatige verslagen van de 

Europese dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de informatie van de lidstaten, 

het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO), de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR), de Raad van 

Europa en andere relevante internationale 

organisaties. De Commissie moet in staat 

zijn om de schorsing van de vermelding 

van een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst te verlengen 

met een termijn van hoogstens één jaar 

wanneer zij een wijziging van de 

verordening heeft voorgesteld met het oog 

op de verwijdering van dit derde land van 

de gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

een derde land aan te merken als veilig 

land van herkomst. Bij deze onderbouwde 

beoordeling moet de Commissie rekening 

houden met een reeks beschikbare 

informatiebronnen, waaronder met name 

de jaarlijkse voortgangsverslagen van de 

Commissie voor derde landen die door de 

Europese Raad als kandidaat-lidstaat zijn 

aangewezen, regelmatige verslagen van de 

Europese dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de informatie van de lidstaten, 

het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO), de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR), de Raad van 

Europa, maatschappelijke groeperingen 

en andere relevante internationale 

organisaties. De Commissie moet in staat 

zijn om de schorsing van de vermelding 

van een derde land op de 

gemeenschappelijke EU-lijst te verlengen 

met een termijn van hoogstens één jaar 

wanneer zij een wijziging van de 

verordening heeft voorgesteld met het oog 

op de verwijdering van dit derde land van 

de gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. De Commissie moet snel 

en doeltreffend kunnen reageren op 

humanitaire crises, overeenkomstig de 

verbintenissen van de Unie ten aanzien 

van derde landen en vluchtelingen. 

Motivering 

Er mag geen discrepantie bestaan tussen de periode waarin zich een grootschalige 

humanitaire crisis in een derde land voordoet en de toegang tot een volledige asielprocedure 

voor de betrokken bevolking overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Overeenkomstig Richtlijn 2013/32/EU 

wordt een land als veilig land van herkomst 

beschouwd wanneer op basis van de 

rechtstoestand, de toepassing van de 

rechtsvoorschriften in een democratisch 

stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond 

dat er algemeen gezien en op duurzame 

wijze geen sprake is van vervolging in de 

zin van artikel 9 van Richtlijn 2011/95/EU 

van het Europees Parlement en de Raad10, 

noch van foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing, 

noch van bedreiging door willekeurig 

geweld in het kader van een internationaal 

of binnenlands gewapend conflict. 

(8) Overeenkomstig Richtlijn 2013/32/EU 

wordt een land als veilig land van herkomst 

beschouwd wanneer op basis van de 

rechtstoestand, de daadwerkelijke 

toepassing van de rechtsvoorschriften en 

het gemak waarmee toegang tot justitie 

wordt verkregen in een democratisch 

stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond 

dat er algemeen gezien en op duurzame 

wijze geen sprake is van vervolging in de 

zin van artikel 9 van Richtlijn 2011/95/EU 

van het Europees Parlement en de Raad10, 

van de algemene bevolking, kwetsbare 

personen, etnische minderheden, 

personen die zichzelf als LGBTI zien of 

personen die tot een minderheid behoren, 

noch van foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing, 

noch van bedreiging door willekeurig 

geweld in het kader van een internationaal 

of binnenlands gewapend conflict. 

____________ ____________ 

10  Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) (PB 

L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

10  Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) (PB 

L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

Motivering 

Bij het beoordelen van de veiligheid van een derde land moet niet alleen worden gekeken 

naar welke wetten en gewoonten er gelden, maar ook naar de wijze waarop deze worden 

toegepast. De Commissie heeft zelf erkend dat alle voornoemde landen te kampen hebben met 
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onopgeloste problemen met betrekking tot bepaalde minderheden. In het voorstel moet 

rekening worden gehouden met het bestaan van de gewoonte om bepaalde minderheden 

stelselmatig te vervolgen, en er moet worden gecommuniceerd met het maatschappelijk 

middenveld met het oog op het evalueren van de daadwerkelijke toegang tot rechtsmiddelen 

die voor de burgers  in deze landen beschikbaar zijn. Maatschappelijke groeperingen die 

gevestigd zijn in of nauw samenwerken met deze derde landen bevinden zich vaak in de beste 

positie om verslag uit te brengen over de ervaringen van de minderheden ter plaatse met 

gewoonten en gebruiken — de zogenaamde "zachte gegevens" die bij andere empirische 

beoordelingen over het hoofd kunnen worden gezien. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Derde landen die zijn opgenomen in 

bijlage I bij deze verordening zijn veilige 

landen van herkomst.  

1. Derde landen die zijn opgenomen in 

bijlage I bij deze verordening zijn veilige 

landen van herkomst naargelang de 

individuele situatie van de verzoeker.  

Motivering 

De verordening dient de beginselen van beleidscoherentie voor ontwikkeling te eerbiedigen, 

en te waarborgen dat de potentiële gevolgen ervan naar behoren worden beoordeeld, met 

name met betrekking tot de toevoeging van landen aan de lijst.  

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie evalueert regelmatig de 

situatie in derde landen op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst, op basis van een 

reeks informatiebronnen, waaronder met 

name regelmatige verslagen van de EDEO 

en informatie van de lidstaten, het EASO, 

de UNHCR, de Raad van Europa en andere 

relevante internationale organisaties.  

2. De Commissie evalueert stelselmatig de 

gevolgen van de verordening voor het 

ontwikkelingsbeleid van de EU, waarbij 

zij rekening houdt met het beginsel van 

beleidscoherentie voor ontwikkeling. De 

Commissie evalueert bovendien 

regelmatig de situatie in derde landen op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst, op basis van een 

reeks informatiebronnen, waaronder met 
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name regelmatige verslagen van de EDEO 

en informatie van de lidstaten, het EASO, 

de UNHCR, de Raad van Europa, 

maatschappelijke groeperingen en andere 

relevante internationale organisaties.  

Motivering 

De verordening dient de beginselen van beleidscoherentie voor ontwikkeling te eerbiedigen, 

en te waarborgen dat de potentiële gevolgen ervan naar behoren worden beoordeeld, met 

name met betrekking tot de toevoeging van landen aan de lijst.  
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Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva 

Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, 

Anna Záborská 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche 

 
 


