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PR_COD_1recastingam 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening 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 (herschikking) 

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

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0270), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 78, lid 2, onder e), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0173/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 

de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, de Tsjechische Senaat, de Italiaanse Senaat, 

het Hongaarse parlement, de Poolse Nationale Vergadering, de Poolse Senaat, de 

Roemeense Kamer van Afgevaardigd en het Slowaakse parlement waarin wordt gesteld 

dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 

20161, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 december 20162, 

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten3, 

– gezien de brief d.d. 30 november 2016 van de Commissie juridische zaken aan de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig 

artikel 104, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie 

(A8-0000/2017), 

                                                 
1 PB C 34 van 2.2.2017, blz. 144. 
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
3 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 
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A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 

juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 

inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 

vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 

eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter 

een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen; 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de 

aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet passende steun 

verlenen bij de uitvoering van deze 

verordening, met name door in het kader 

van het correctiemechanisme voor 

toewijzing de referentiesleutel vast te 

stellen voor de verdeling van asielzoekers 

en door jaarlijks de aan de referentiesleutel 

ten grondslag liggende cijfers en de 

referentiesleutel zelf aan te passen, op basis 

van gegevens van Eurostat. 

(9) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie (het "Asielagentschap") 

moet passende steun verlenen bij de 

uitvoering van deze verordening, met name 

door in het kader van het 

correctiemechanisme voor toewijzing de 

referentiesleutel vast te stellen voor de 

verdeling van asielzoekers en door jaarlijks 

de aan de referentiesleutel ten grondslag 

liggende cijfers en de referentiesleutel zelf 

aan te passen, op basis van gegevens van 

Eurostat. Het "Asielagentschap" moet 

daarnaast, in nauwe samenwerking met 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 

voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Het 

"Asielagentschap" moet geleidelijk 

verantwoordelijk worden voor de 

overdracht van personen die 

overeenkomstig deze verordening een 

aanvraag voor internationale 

bescherming hebben ingediend, of die 

overeenkomstig deze verordening 

internationale bescherming genieten. 
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Or. en 

Motivering 

Aanpassingen naar aanleiding van de wijzigingen in de artikelen 6 en 38. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Overeenkomstig het Verdrag van 

de Verenigde Naties van 1989 inzake de 

rechten van het kind en het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, 

dient voor de lidstaten bij de toepassing 

van deze verordening het belang van het 

kind voorop te staan. Bij het beoordelen 

van het belang van het kind dienen de 

lidstaten met name het welzijn en de 

sociale ontwikkeling van de minderjarige, 

overwegingen van veiligheid en de 

opvattingen van de minderjarige, in 

overeenstemming met zijn leeftijd en 

maturiteit alsmede diens achtergrond, 

terdege in aanmerking te nemen. Voorts 

dienen voor niet-begeleide minderjarigen 

vanwege hun kwetsbaarheid specifieke 

procedurele waarborgen te worden 

vastgelegd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

Motivering 

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om te voorkomen dat verzoekers 

met niet-ontvankelijke verzoeken of 

Schrappen 
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verzoekers die waarschijnlijk geen 

internationale bescherming nodig hebben 

of die een veiligheidsrisico vormen, 

worden overgedragen tussen de lidstaten, 

moet ervoor worden gezorgd dat de 

lidstaat waar het eerst een verzoek wordt 

ingediend de ontvankelijkheid van het 

verzoek onderzoekt met betrekking tot het 

eerste land van asiel en veilige derde 

landen alsook in een versnelde procedure 

verzoeken behandelt die zijn ingediend 

door verzoekers uit een land dat is 

opgenomen op de EU-lijst van veilige 

landen van herkomst en door verzoekers 

die een veiligheidsrisico vormen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is een gevolg van de schrapping van artikel 3, lid 3. Rapporteur is niet 

principieel tegen het gebruik van ontvankelijkheidsprocedures, maar hun gebruik vóór de 

vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat leidt tot een onredelijke (nieuwe) bijkomende 

last voor de lidstaten waar de betrokken personen de Europese Unie voor het eerst 

binnenkomen. Het blijft voor de lidstaten mogelijk een ontvankelijkheidsprocedure te 

gebruiken zodra de verzoeker in de verantwoordelijke lidstaat is (onder de bepalingen van de 

verordening houdende asielprocedures). Wat de veiligheidsaspecten betreft, zij erop gewezen 

dat deze afzonderlijk worden behandeld. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De gezamenlijke behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

van de leden van een gezin door dezelfde 

lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeken 

grondig worden behandeld en de 

beslissingen daarover coherent zijn en dat 

gezinsleden niet van elkaar worden 

gescheiden. 

(18) De gezamenlijke behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

van de leden van een gezin door dezelfde 

lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeken 

grondig worden behandeld en de 

beslissingen daarover coherent zijn en dat 

gezinsleden niet van elkaar worden 

gescheiden. De gezamenlijke behandeling 

van verzoeken van een gezin laat het recht 

van verzoekers om een individuele 

aanvraag in te dienen onverlet. 
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Or. en 

Motivering 

Verduidelijking van de toepasselijke wetgeving, en geen wijziging. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om ervoor te zorgen dat het 

beginsel van de eenheid van het gezin en 

het belang van het kind volledig worden 

nageleefd, dient het bestaan van een 

afhankelijkheidsrelatie tussen een 

verzoeker en zijn kind, broer of zus of 

ouder vanwege zwangerschap of 

moederschap, de gezondheidssituatie of de 

hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 

verantwoordelijkheidscriterium te worden. 

Indien de verzoeker een niet-begeleide 

minderjarige is, dient de aanwezigheid van 

een gezins- of familielid in een andere 

lidstaat die voor de niet-begeleide 

minderjarige kan zorgen, eveneens een 

bindend verantwoordelijkheidscriterium te 

worden. Ter ontmoediging van secundaire 

bewegingen van niet-begeleide 

minderjarigen, die in strijd zijn met het 

belang van die minderjarigen, moet, bij 

ontstentenis van een gezinslid of een 

ander familielid, de verantwoordelijke 

lidstaat de lidstaat zijn waar de niet-

begeleide minderjarige het eerst zijn 

verzoek om internationale bescherming 

heeft ingediend, tenzij wordt aangetoond 

dat dit niet in het belang van het kind zou 

zijn. Alvorens een niet-begeleide 

minderjarige aan een andere lidstaat over te 

dragen, moet de overdragende lidstaat 

ervoor zorgen dat die andere lidstaat alle 

nodige en passende maatregelen neemt om 

een adequate bescherming van het kind te 

waarborgen, en met name de spoedige 

aanwijzing van een vertegenwoordiger of 

(20) Om ervoor te zorgen dat het 

beginsel van de eenheid van het gezin en 

het belang van het kind volledig worden 

nageleefd, dient het bestaan van een 

afhankelijkheidsrelatie tussen een 

verzoeker en zijn kind, broer of zus of 

ouder vanwege zwangerschap of 

moederschap, de gezondheidssituatie of de 

hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 

verantwoordelijkheidscriterium te worden. 

Indien de verzoeker een niet-begeleide 

minderjarige is, dient de aanwezigheid van 

een gezins- of familielid in een andere 

lidstaat die voor de niet-begeleide 

minderjarige kan zorgen, eveneens een 

bindend verantwoordelijkheidscriterium te 

worden. Alvorens een niet-begeleide 

minderjarige aan een andere lidstaat over te 

dragen, moet de overdragende lidstaat 

ervoor zorgen dat die andere lidstaat alle 

nodige en passende maatregelen neemt om 

een adequate bescherming van het kind te 

waarborgen, en met name de spoedige 

aanwijzing van een voogd die is belast met 

de vrijwaring van alle rechten waarop het 

kind aanspraak kan maken. Elk besluit om 

een niet-begeleide minderjarige over te 

dragen, moet worden voorafgegaan door 

een beoordeling van de belangen van de 

betrokken minderjarige door een 

multidisciplinair team dat over de nodige 

kwalificaties en expertise beschikt. 
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vertegenwoordigers die is of zijn belast 

met de vrijwaring van alle rechten waarop 

het kind aanspraak kan maken. Elk besluit 

om een niet-begeleide minderjarige over te 

dragen, moet worden voorafgegaan door 

een beoordeling van de belangen van de 

betrokken minderjarige door personeel dat 

over de nodige kwalificaties en expertise 

beschikt. 

Or. en 

Motivering 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Het op zich nemen door een 

lidstaat van de verantwoordelijkheid voor 

de behandeling van een bij hem ingediend 

verzoek, ook al is hij daartoe op grond van 

de in deze verordening vastgestelde criteria 

niet verplicht, kan de doeltreffendheid en 

duurzaamheid van het stelsel 

ondermijnen en moet uitzonderlijk 

blijven. Een lidstaat moet, voordat is 

bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is, 

bijgevolg uitsluitend om humanitaire 

redenen, en met name om gezinsredenen, 

kunnen afwijken van de 

verantwoordelijkheidscriteria en een 

verzoek om internationale bescherming 

dat bij deze lidstaat of bij een andere 

lidstaat is ingediend kunnen behandelen, 

ook al is hij volgens de bindende criteria 

(21) Een lidstaat moet kunnen afwijken 

van de verantwoordelijkheidscriteria en 
een verzoek om internationale 

bescherming dat bij deze lidstaat of bij een 

andere lidstaat is ingediend kunnen 

behandelen, ook al is hij volgens de 

bindende criteria van deze verordening niet 

verantwoordelijk voor de behandeling. Om 

het verschijnsel van secundaire 

bewegingen te bestrijden en asielzoekers 

aan te moedigen in de lidstaat van eerste 

binnenkomst een aanvraag in te dienen, 

moet het verzoekers zijn toegestaan een 

schriftelijk en naar behoren gemotiveerd 

verzoek te doen, in het bijzonder op grond 

van zijn of haar uitgebreide familiale, 

culturele of sociale banden of 

taalvaardigheden die zijn of haar 
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van deze verordening niet 

verantwoordelijk voor de behandeling. 

integratie in een specifieke lidstaat zouden 

vergemakkelijken, dat zijn of haar verzoek 

wordt behandeld door de lidstaat waar het 

verzoek is ingediend, of dat die lidstaat 

een andere lidstaat vraagt de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

Or. en 

Motivering 

Dit sluit aan bij de amendementen op artikel 19, die tot doel hebben terug te keren naar de 

formulering van 'Dublin III', op basis waarvan de lidstaten ruimere mogelijkheden bezaten 

om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, en dat ook in situaties waarin zij daartoe op 

grond van de toepasselijke regels niet verplicht zijn. Om secundaire bewegingen te bestrijden 

en bij wijze van eenvoudig instrument voor het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod 

tussen verzoekers en lidstaten moeten verzoekers een specifieke lidstaat kunnen vragen de 

verantwoordelijkheid voor zijn of haar verzoek op zich te nemen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van deze verordening 

worden verwezenlijkt en belemmeringen 

voor de toepassing ervan uit de weg 

worden geruimd, en in het bijzonder om 

onderduiking en secundaire bewegingen 

tussen lidstaten te voorkomen, moeten er 

duidelijke verplichtingen worden 

vastgesteld waaraan in het kader van de 

procedure moet worden voldaan door de 

verzoeker en waarvan de verzoeker tijdig 

en naar behoren in kennis moet worden 

gesteld. Schending van deze juridische 

verplichtingen moet leiden tot passende en 

evenredige procedurele gevolgen voor de 

verzoeker en tot passende en evenredige 

gevolgen in termen van zijn 

opvangvoorzieningen. Conform het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie moet de lidstaat waar een 

dergelijke asielzoeker zich bevindt, er in 

elk geval voor zorgen dat in de dringende 

(22) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van deze verordening 

worden verwezenlijkt en belemmeringen 

voor de toepassing ervan uit de weg 

worden geruimd, en in het bijzonder om 

onderduiking en secundaire bewegingen 

tussen lidstaten te voorkomen, moeten er 

procedures worden ontwikkeld om te 

waarborgen dat verzoekers en lidstaten 

samenwerken, en zo de stimulansen voor 

hen te verwijderen om de werking van 

deze verordening dwars te bomen. Er 

moeten ook duidelijke verplichtingen 

worden vastgesteld waar verzoekers zich 

in het kader van de procedure aan moeten 

houden, en er moet voor worden gezorgd 

dat alle verzoekers goed worden 

geïnformeerd over de toepassing van deze 

verordening. De ondersteuning en 

bescherming van minderjarigen, in het 

bijzonder niet-begeleide minderjarigen, 

moet worden verbeterd. 
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materiële behoeften van die persoon wordt 

voorzien. 

Or. en 

Motivering 

Rapporteur kiest voor een andere filosofie voor het bestrijden van secundaire bewegingen. In 

plaats van te proberen niet-doeltreffende sancties op te leggen voor gedrag dat onder de 

bestaande regels in feite volstrekt rationeel is, moeten we werken aan het wegnemen van de 

onderliggende redenen voor secundaire bewegingen. Het moet niet mogelijk zijn dat 

verzoekers invloed uitoefenen op de vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat door naar 

die lidstaat toe te gaan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Om verzoekers beter inzicht 

in de werking van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (het CEAS) te geven, 

moet de voorlichting significant worden 

verbeterd. Investeren in het in een vroeg 

stadium aan verzoekers verstrekken van 

duidelijke informatie zal er 

hoogstwaarschijnlijk in resulteren dat zij 

de procedures van deze verordening beter 

dan tot nu toe het geval is begrijpen, 

accepteren en volgen. Om de 

administratieve vereisten te reduceren en 

de gemeenschappelijke hulpbronnen 

doeltreffend te gebruiken, moet het 

"Asielagentschap" in nauwe 

samenwerking met de nationale 

autoriteiten passend 

voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Het 

"Asielagentschap" moet bij het 

ontwikkelen van dit materiaal volledig 

gebruik maken van de moderne 

informatietechnologieën. Om asielzoekers 

goed te helpen, moet het 

"Asielagentschap" ook audiovisueel 

materiaal ontwikkelen, als aanvulling op 

het schriftelijke voorlichtingsmateriaal. 

Het "Asielagentschap" moet 



 

PR\1118296NL.docx 13/95 PE599.751v02-00 

 NL 

verantwoordelijk zijn voor het bijhouden 

van een speciale website met informatie 

over de werking van het CEAS voor 

verzoekers en potentiële verzoekers, als 

tegenwicht tegen de vaak onjuiste 

informatie die zij van de smokkelaars 

krijgen. Het door het "Asielagentschap" 

ontwikkelde voorlichtingsmateriaal moet 

vertaald en ter beschikking worden 

gesteld in de belangrijkste talen die door 

asielzoekers die naar Europa komen 

worden gesproken. 

Or. en 

Motivering 

Hoewel het aan verzoekers aanbieden van verbeterde informatie voor zowel de Europese 

Unie, als de lidstaten een investering is, kan het in potentie bijdragen tot het reduceren van 

belangrijke kosten elders in het systeem door het vermijden van secundaire bewegingen, dure 

secundaire overdrachten en juridische procedures. Daarnaast zou het in belangrijke mate 

bijdragen aan meer kennis over, en acceptatie van, het CEAS. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 ter) Verschillende categorieën 

verzoekers hebben verschillende 

behoeften aan informatie, en de 

informatie moet derhalve op 

verschillende, aan die behoeften 

aangepaste manieren ter beschikking 

worden gesteld. Het is met name van 

belang ervoor te zorgen dat minderjarigen 

kindvriendelijke en aan hun behoeften en 

situatie aangepaste informatie ontvangen. 

Het aan zowel begeleide, als niet-

begeleide minderjarigen ter beschikking 

stellen van accurate en kwalitatief 

hoogwaardige informatie in een 

kindvriendelijke omgeving kan helpen bij 

het creëren van een goede omgeving voor 

de minderjarige, als bij het opsporen van 

vermeende gevallen van mensensmokkel. 
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Or. en 

Motivering 

In deze overweging wordt een toelichting gegeven op de verschillende informatiecategorieën 

zoals bedoeld in artikel 6. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Er dient een persoonlijk onderhoud 

met de verzoeker plaats te vinden om 

gemakkelijker te kunnen bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming, tenzij de 

verzoeker is ondergedoken of de door de 

verzoeker verstrekte informatie toereikend 

is om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is. Zodra het verzoek om 

internationale bescherming wordt 

ingediend, moet de verzoeker met name in 

kennis worden gesteld van de toepassing 

van deze verordening, en van het feit dat 

hij niet kan kiezen welke lidstaat zijn 

asielverzoek zal behandelen, alsook van 

zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

verordening en van de gevolgen van de 

niet-inachtneming ervan.  

(23) Er dient een persoonlijk onderhoud 

met de verzoeker plaats te vinden om 

gemakkelijker te kunnen bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming, tenzij de 

verzoeker is ondergedoken of de door de 

verzoeker verstrekte informatie toereikend 

is om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is. Zodra het verzoek om 

internationale bescherming wordt 

ingediend, moet de verzoeker met name in 

kennis worden gesteld van de toepassing 

van deze verordening, en van het feit dat 

hij niet kan kiezen welke lidstaat zijn 

asielverzoek zal behandelen, alsook van 

zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

verordening en van de gevolgen van de 

niet-inachtneming ervan. De verzoeker 

moet ook volledig worden geïnformeerd 

over zijn of haar rechten, inclusief het 

recht op daadwerkelijke rechtsmiddelen 

en juridische bijstand. De informatie voor 

de verzoeker moet worden verstrekt in een 

taal die hij of zij verstaat, in een beknopte, 

transparante, begrijpelijke en makkelijk 

toegankelijke vorm, in duidelijke en 

eenvoudige taal. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking van de overweging om ervoor te zorgen dat deze niet alleen betrekking heeft 
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op de verplichtingen, maar ook op de rechten van verzoekers zoals bedoeld in de artikelen 6 

en 7. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Teneinde de rechten van de 

betrokkenen daadwerkelijk te beschermen, 

dienen, overeenkomstig met name de 

rechten die zijn erkend in artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, juridische waarborgen te 

worden ingebouwd en dient een 

daadwerkelijk rechtsmiddel tegen besluiten 

tot overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat te worden gewaarborgd. Een 

daadwerkelijk rechtsmiddel moet ook 

beschikbaar zijn wanneer er geen 

overdrachtsbesluit is genomen maar de 

verzoeker aanvoert dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is omdat hij een 

gezinslid, of, voor niet-begeleide 

minderjarigen, een familielid heeft in een 

andere lidstaat. Teneinde de naleving van 

het internationale recht te waarborgen, 

dient een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen 

dergelijke besluiten zowel betrekking te 

hebben op de toepassing van deze 

verordening als op de juridische en 

feitelijke situatie in de lidstaat aan welke 

de verzoeker wordt overgedragen. De 

reikwijdte van het daadwerkelijke 

rechtsmiddel moet beperkt zijn tot een 

beoordeling van de vraag of er gevaar 

bestaat voor een schending van het 

grondrecht op de eerbiediging van het 

familie- en gezinsleven, de rechten van 

het kind, of het verbod van onmenselijke 

of vernederende behandeling. 

(24) Teneinde de rechten van de 

betrokkenen daadwerkelijk te beschermen, 

dienen, overeenkomstig met name de 

rechten die zijn erkend in artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, juridische waarborgen te 

worden ingebouwd en dient een 

daadwerkelijk rechtsmiddel tegen besluiten 

tot overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat te worden gewaarborgd. Een 

daadwerkelijk rechtsmiddel moet ook 

beschikbaar zijn wanneer er geen 

overdrachtsbesluit is genomen maar de 

verzoeker aanvoert dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is omdat hij een 

gezinslid, of, voor niet-begeleide 

minderjarigen, een familielid heeft in een 

andere lidstaat, op voorwaarde dat een 

dergelijke overdracht in eerste instantie in 

het belang van het kind is. Teneinde de 

naleving van het internationale recht te 

waarborgen, dient een daadwerkelijk 

rechtsmiddel tegen dergelijke besluiten 

zowel betrekking te hebben op de 

toepassing van deze verordening als op de 

juridische en feitelijke situatie in de lidstaat 

aan welke de verzoeker wordt 

overgedragen. 

Or. en 



 

PE599.751v02-00 16/95 PR\1118296NL.docx 

NL 

Motivering 

De schrapping sluit aan bij de wijzigingen in artikel 28 over rechtsmiddelen, aangezien het 

beperken van een rechtsmiddel tot slechts enkele soorten rechten waarschijnlijk niet 

verenigbaar zou zijn met het bepaalde in artikel 47 van het Handvest. De kleine toevoeging 

beoogt te verduidelijken dat de overdracht van kinderen in het belang van het kind dient te 

zijn. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Een correcte registratie, onder één 

uniek verzoeknummer, van alle 

asielverzoeken in de EU, moet helpen bij 

de opsporing van meervoudige verzoeken 

en moet helpen irreguliere secundaire 

bewegingen en asielshopping te 

voorkomen. Er moet een geautomatiseerd 

systeem worden opgezet om de toepassing 

van deze verordening te vergemakkelijken. 

Het systeem moet de registratie van in de 

EU ingediende asielverzoeken mogelijk 

maken, alsook een doeltreffende 

monitoring van wat het aandeel is van elke 

lidstaat in de verzoeken en een juiste 

toepassing van het correctiemechanisme 

voor toewijzing. 

(29) Een correcte registratie, onder één 

uniek verzoeknummer, van alle 

asielverzoeken in de EU, moet helpen bij 

de opsporing van meervoudige verzoeken 

en moet helpen irreguliere secundaire 

bewegingen en asielshopping te 

voorkomen. Er moet een geautomatiseerd 

systeem worden opgezet om de toepassing 

van deze verordening te vergemakkelijken. 

Het systeem moet de registratie van in de 

EU ingediende asielverzoeken mogelijk 

maken, alsook een doeltreffende 

monitoring van wat het aandeel is van elke 

lidstaat in de verzoeken en een juiste 

toepassing van het correctiemechanisme 

voor toewijzing. Onder volledige 

inachtneming van het 

doelbeperkingsbeginsel moet het unieke 

zoeknummer nooit voor andere doelen 

worden gebruikt dan die in de 

verordening. 

Or. en 

Motivering 

De toevoeging is door de ETGB voorgesteld om ervoor te zorgen dat het 

doelbeperkingsbeginsel op het unieke zoeknummer wordt toegepast, en rapporteur vindt het 

een goed idee deze suggestie hier over te nemen. 

 



 

PR\1118296NL.docx 17/95 PE599.751v02-00 

 NL 

Amendement  13 

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 referentiesleutel 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 

100 % bedraagt van het volgens de 

referentiesleutel bepaalde cijfer. Het 

correctiemechanisme moet niet langer 

worden toegepast wanneer het aantal 

verzoeken om internationale bescherming 

waarvoor een lidstaat verantwoordelijk is 

minder dan 75 % 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. 

Or. en 

Motivering 

Dit om rekening te houden met de aanpassingen aan het correctiemechanismesysteem van 

Hoofdstuk VII. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw)  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) De lidstaten hebben 

verschillende ervaringen met de opvang 

van indieners van verzoeken om 

internationale bescherming. Om ervoor te 

zorgen dat de lidstaten die de afgelopen 

jaren niet tot de belangrijkste 

bestemmingslanden voor indieners van 

verzoeken om internationale bescherming 

behoorden voldoende tijd hebben om voor 

opvangcapaciteit te zorgen, moet het 

correctiemechanisme het mogelijk maken 

geleidelijk over te stappen van de huidige 

situatie naar een situatie waarin de 

verantwoordelijkheden in het kader van 

het mechanisme in kwestie billijker 

worden verdeeld. Het overgangssysteem 

moet een uitgangspunt vaststellen dat 

stoelt op de gemiddelde relatieve aantallen 

ingediende verzoeken om internationale 

bescherming in de lidstaten, en dan van 

dit 'status quo'-model geleidelijk overgaan 

op een billijke verdeling door 20 % van 

het uitgangspunt af te nemen en 20 % van 

het billijkeverdelingsmodel toe te voegen 

per jaar tot het systeem volledig stoelt op 

de billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheden. Het is van 

essentieel belang dat de lidstaten die de 

afgelopen jaren niet tot de 

bestemmingslanden voor indieners van 

verzoeken om internationale bescherming 

behoorden volledig gebruik maken van de 

mogelijkheden die worden geboden door 

de geleidelijke implementatie van het 

correctiemechanisme, teneinde ervoor te 

zorgen dat ze over voldoende 

opvangcapaciteit beschikken, met name 

voor de opvang van minderjarigen. Het 

"Asielagentschap" moet in kaart brengen 

hoe het in de overgangsperiode staat met 

de capaciteit voor de opvang van 

minderjarigen in de lidstaten, teneinde 

tekortkomingen in kaart te brengen en 

ondersteuning te bieden voor het 

elimineren daarvan. 
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Or. en 

Motivering 

De overweging betreft de geleidelijke implementatie van een model voor een billijke 

verdeling, en houdt verband met artikel 53, lid 2 bis, en bijlage I bis. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Wanneer het 

toewijzingsmechanisme van toepassing is, 

moeten verzoekers die hun verzoeken in de 

begunstigde lidstaat hebben ingediend, 

worden toegewezen aan lidstaten die hun 

op basis van de referentiesleutel 

vastgestelde aandeel in de verzoeken niet 

halen. Er moeten passende voorschriften 

worden vastgesteld voor gevallen waarin 

een verzoeker om ernstige redenen kan 

worden geacht een gevaar te vormen voor 

de nationale veiligheid of de openbare 

orde, met name voorschriften voor de 

uitwisseling van informatie tussen de 

bevoegde asielinstanties van de lidstaten. 

Na de overdracht moet de lidstaat van 

toewijzing bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is, en moet hij 

verantwoordelijk worden voor de 

behandeling van het verzoek, tenzij op 

grond van dwingende criteria inzake 

verantwoordelijkheid, met name met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

gezinsleden, wordt bepaald dat een andere 

lidstaat verantwoordelijk zou moeten zijn. 

(33) Wanneer het 

toewijzingsmechanisme van toepassing is, 

moeten verzoekers die hun verzoeken in de 

begunstigde lidstaat hebben ingediend, 

worden toegewezen aan lidstaten die hun 

op basis van de referentiesleutel 

vastgestelde aandeel in de verzoeken niet 

halen. Er moeten passende voorschriften 

worden vastgesteld voor gevallen waarin 

een verzoeker om ernstige redenen kan 

worden geacht een gevaar te vormen voor 

de nationale veiligheid of de openbare 

orde, met name voorschriften voor de 

uitwisseling van informatie tussen de 

bevoegde asielinstanties van de lidstaten. 

Na de overdracht moet de lidstaat van 

toewijzing bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is, en moet hij 

verantwoordelijk worden voor de 

behandeling van het verzoek, tenzij op 

grond van dwingende criteria inzake 

verantwoordelijkheid wordt bepaald dat 

een andere lidstaat verantwoordelijk zou 

moeten zijn. 

Or. en 

Motivering 

Houdt verband met de toevoeging van de lichte gezinsherenigingsprocedure aan 

artikel 36 ter. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Met name wanneer het 

correctiemechanisme op hen wordt 

toegepast, moeten de lidstaten ervoor 

zorgen dat de procedures doeltreffend zijn 

en ertoe leiden dat indieners van 

verzoeken om internationale bescherming 

snel aan andere lidstaten worden 

toegewezen. Om dure en tijdrovende 

secundaire overdrachten te vermijden en 

verzoekers in het kader van het 

correctiemechanisme daadwerkelijk in 

staat te stellen zich met hun gezin te 

herenigen, zonder evenwel de lidstaten 

van eerste binnenkomst onnodig te 

belasten, moet nagedacht worden over een 

lichte gezinsherenigingsprocedure die 

voorziet in de overdracht van verzoekers 

die waarschijnlijk voldoen aan de 

desbetreffende criteria voor 

gezinshereniging in een bepaalde lidstaat. 

Or. en 

Motivering 

Houdt verband met de lichte gezinsherenigingsprocedure in artikel 36 ter. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 ter) Om secundaire bewegingen 

te vermijden, de kansen op integratie te 

vergroten en de administratieve 

verwerking van aanvragen voor 

internationale bescherming te 

vergemakkelijken, moet ervoor worden 

gezorgd dat verzoekers die gezamenlijk 
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willen worden overgedragen zich onder 

het correctiemechanisme als groep 

kunnen registreren en naar één lidstaat 

kunnen worden overgedragen, in plaats 

van over meerdere lidstaten te worden 

verdeeld. Het moet aan de verzoekers zelf 

worden overgelaten hun groep te 

definiëren en het moet aan de verzoekers 

worden duidelijk gemaakt dat een 

dergelijke groepsregistratie niet het recht 

inhoudt naar een bepaalde lidstaat te 

worden overgebracht, maar uitsluitend 

het recht als groep naar een lidstaat te 

worden overgebracht overeenkomstig het 

correctiemechanisme. Indien een 

verzoeker voor gezinshereniging in 

aanmerking komt of een lidstaat besloten 

heeft de verantwoordelijkheid voor de 

aanvraag op zich te nemen 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van deze verordening, moet de 

verzoeker in het kader van het 

correctiemechanisme geen onderdeel van 

een groep kunnen vormen. Met het oog op 

een rimpelloze toepassing moet het 

herplaatsingssysteem stoelen op 

overdrachtslijsten met 30 personen per 

lijst. Groepen bestaande uit meer dan 

30 personen moeten derhalve over 

meerdere lijsten worden verdeeld, waarbij 

gezinnen niet uit elkaar mogen worden 

gehaald. Indien een verzoeker die 

onderdeel van een groep uitmaakt om 

gezondheidsredenen of redenen in 

verband met de openbare veiligheid of 

openbare orde niet kan worden 

overgedragen, moet de rest van de groep, 

respectievelijk moeten delen van de groep, 

overgedragen kunnen worden voordat de 

verzoeker in kwestie wordt overgedragen. 

Wanneer de belemmeringen voor de 

overdracht zijn weggenomen, moet de 

verzoeker in kwestie naar dezelfde lidstaat 

worden overgedragen als de rest van zijn 

of haar groep. 

Or. en 



 

PE599.751v02-00 22/95 PR\1118296NL.docx 

NL 

Motivering 

Opname – door rapporteur – in het correctiemechanisme van de mogelijkheid voor 

verzoekers om als groep te worden overgedragen. Verduidelijking van het bepaalde in een 

aantal artikelen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) 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 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. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Omdat rapporteur voorstelt artikel 37 te schrappen. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 bis) Informatie over indieners 

van verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie kan in potentie 

waardevol zijn voor de autoriteiten van de 

derde landen van herkomst van de 

indieners in kwestie. Gezien de 

toenemende bedreigingen voor het 

EU-informatiesysteem vanuit derde 

landen en omdat het in deze verordening 

bedoelde systeem inhoudt dat alle 

registraties een uniek verzoeknummer 

krijgen, moeten de lidstaten en de 

verantwoordelijke organen van de Unie 

alle noodzakelijke en evenredige 

maatregelen nemen om de informatie in 

kwestie te beschermen. 

Or. en 

Motivering 

Indieners van aanvragen om internationale bescherming, en zeker zij die politieke vervolging 

ontvluchten, proberen vaak te ontkomen aan regimes in derde landen die erin geïnteresseerd 

zouden kunnen zijn hen te achterhalen. Gezien het toenemende en stelselmatige gebruik door 

een aantal landen van praktijken zoals hacking en informatie-oorlog moeten de lidstaten en 

de organen van de EU de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen 

dat de gegevens van de indieners van verzoeken om internationale bescherming in Europa 

niet in verkeerde handen terechtkomen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) De onderzoeksprocedure dient te 

worden gevolgd voor het vaststellen van 

een gemeenschappelijke 

informatiebrochure over Dublin/Eurodac, 

(45) De onderzoeksprocedure dient te 

worden gevolgd voor het vaststellen van 

een standaardformulier voor het 

uitwisselen van relevante informatie over 
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alsmede van een specifieke brochure voor 
niet-begeleide minderjarigen; van een 

standaardformulier voor het uitwisselen 

van relevante informatie over niet-

begeleide minderjarigen; van eenvormige 

voorwaarden voor het raadplegen en het 

uitwisselen van informatie over 

minderjarigen en afhankelijke personen; 

van eenvormige voorwaarden voor het 

voorbereiden en het indienen van 

overname verzoeken en kennisgevingen 

inzake terugname; van twee lijsten met 

relevante bewijsmiddelen en indirecte 

bewijzen en het regelmatig herzien ervan; 

van een laissez-passer; van eenvormige 

voorwaarden voor het raadplegen en het 

uitwisselen van informatie over 

overdrachten; van een standaardformulier 

voor het uitwisselen van gegevens 

voorafgaand aan een overdracht; van een 

gemeenschappelijk gezondheidscertificaat; 

van eenvormige voorwaarden en praktische 

regelingen voor het uitwisselen van 

informatie over de gezondheidsgegevens 

van een persoon voorafgaand aan een 

overdracht, en van veilige kanalen voor het 

elektronisch verzenden van verzoeken. 

niet-begeleide minderjarigen; van 

eenvormige voorwaarden voor het 

raadplegen en het uitwisselen van 

informatie over minderjarigen en 

afhankelijke personen; van eenvormige 

voorwaarden voor het voorbereiden en het 

indienen van overname verzoeken en 

kennisgevingen inzake terugname; van 

twee lijsten met relevante bewijsmiddelen 

en indirecte bewijzen en het regelmatig 

herzien ervan; van een laissez-passer; van 

eenvormige voorwaarden voor het 

raadplegen en het uitwisselen van 

informatie over overdrachten; van een 

standaardformulier voor het uitwisselen 

van gegevens voorafgaand aan een 

overdracht; van een gemeenschappelijk 

gezondheidscertificaat; van eenvormige 

voorwaarden en praktische regelingen voor 

het uitwisselen van informatie over de 

gezondheidsgegevens van een persoon 

voorafgaand aan een overdracht, en van 

veilige kanalen voor het elektronisch 

verzenden van verzoeken. 

Or. en 

Motivering 

In verband met een wijziging in artikel 6, waar rapporteur de verantwoordelijkheid voor de 

ontwikkeling van informatiemateriaal weghaalt bij de Commissie en neerlegt bij het 

"Asielagentschap". Dit betekent ook dat er geen uitvoeringshandeling nodig is. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) "vertegenwoordiger": een persoon 

of een organisatie die door de bevoegde 

instanties is aangewezen om een niet-

begeleide minderjarige bij te staan en te 

vertegenwoordigen in procedures waarin 

k) "voogd": een persoon zoals 

gedefinieerd in artikel [4, lid 2, onder f)] 

van Verordening (EU) nr. XXX/XXX 

[verordening asielprocedures]. 
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in deze verordening is voorzien, teneinde 

het belang van het kind te behartigen en 

zo nodig rechtshandelingen voor de 

minderjarige te verrichten. Wanneer een 

organisatie als vertegenwoordiger is 

aangewezen, wijst zij een persoon aan die 

bevoegd is om ten aanzien van de 

minderjarige zijn taken uit te voeren, 

overeenkomstig deze verordening; 

Or. en 

Motivering 

Het voorstel beoogt de terminologie aan te passen aan de verordening asielprocedures en de 

richtlijn opvangomstandigheden, waarin de term 'vertegenwoordiger' is vervangen door 

'voogd'. De term 'voogd' wordt gedefinieerd in de verordening asielprocedures en de hier 

gebruikte term is de kruisverwijzing die in de richtlijn opvangomstandigheden wordt gebruikt. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer op basis van de in deze 

verordening vastgestelde criteria geen 

verantwoordelijke lidstaat kan worden 

aangewezen, is de lidstaat waar het 

verzoek om internationale bescherming het 

eerst werd ingediend, verantwoordelijk 

voor de behandeling ervan. 

Wanneer op basis van de in deze 

verordening vastgestelde criteria geen 

verantwoordelijke lidstaat kan worden 

aangewezen, wordt de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van het verzoek om internationale 

bescherming vastgesteld in 

overeenstemming met de procedure zoals 

bedoeld in artikel 24 bis. 

Or. en 

Motivering 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 
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also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien het niet mogelijk is een verzoeker 

over te dragen aan de lidstaat die in de 

eerste plaats als verantwoordelijke lidstaat 

is aangewezen, omdat ernstig moet worden 

gevreesd dat de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers in 

die lidstaat systeemfouten bevatten die 

resulteren in onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijft 

de lidstaat die met het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat is belast de 

criteria van hoofdstuk III onderzoeken 

teneinde vast te stellen of een andere 

lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan 

worden aangewezen. 

Indien het niet mogelijk is een verzoeker 

over te dragen aan de lidstaat die als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, 

omdat ernstig moet worden gevreesd dat er 

een serieus risico bestaat dat de 

grondrechten van de verzoeker ernstig 

zullen worden geschonden, blijft de 

lidstaat die met het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat is belast de 

criteria van hoofdstuk III onderzoeken 

teneinde vast te stellen of een andere 

lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan 

worden aangewezen, op voorwaarde dat 

dit niet tot een onredelijke vertraging van 

de procedure leidt. 

Or. en 

Motivering 

De definitie van systeemfouten heeft ondanks de richtsnoeren van het Europees Hof van 

Justitie in de zaak Tarakhel tegen Zwitserland in afwijkende uitspraken van de verschillende 

nationale rechtbanken geresulteerd. De voorgestelde wijzigingen beogen te zorgen voor 

rechtszekerheid en een uniforme toepassing van het beginsel dat overdrachten moeten worden 

vermeden indien er een serieus risico bestaat dat de personen in kwestie zullen worden 

mishandeld zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees mensenrechtenverdrag (artikel 4 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie). De wijzigingen sluiten ook aan bij 

de voorgestelde aanpassingen aan artikel 28, lid 4, over rechtsmiddelen. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de overdracht uit hoofde van dit lid 

niet kan geschieden aan een op grond van 

de criteria van hoofdstuk III aangewezen 

lidstaat of aan de eerste lidstaat waar het 

verzoek werd ingediend, wordt de lidstaat 

die met het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat is belast, de 

verantwoordelijke lidstaat. 

Indien de overdracht uit hoofde van dit lid 

niet kan geschieden aan een op grond van 

de criteria van hoofdstuk III aangewezen 

lidstaat of aan de eerste lidstaat waar het 

verzoek werd ingediend, wordt de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming bepaald in 

overeenstemming met de procedure zoals 

bedoeld in artikel 24 bis. 

Or. en 

Motivering 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Alvorens de criteria toe te passen 

op grond waarvan overeenkomstig de 

Schrappen 
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hoofdstukken III en IV wordt bepaald 

welke lidstaat verantwoordelijk is, is de 

eerste lidstaat waar een verzoek om 

internationale bescherming is ingediend 

verplicht: 

a)  na te gaan of het verzoek om 

internationale bescherming moet worden 

geacht niet-ontvankelijk te zijn op grond 

van artikel 33, lid 2, onder b) en c), van 

Richtlijn 2013/32/EU (wanneer een land 

dat geen lidstaat is, voor de verzoeker 

wordt aangemerkt als het eerste land van 

asiel of als veilig derde land), en 

 

b)  het verzoek te behandelen in een 

versnelde procedure overeenkomstig 

artikel 31, lid 8, van Richtlijn 

2013/32/EU, wanneer de volgende 

gronden van toepassing zijn: 

 

i)  de verzoeker heeft de nationaliteit 

van een derde land, of hij is staatloos en 

had voorheen in dat land zijn gewone 

verblijfplaats, welk land is aangemerkt als 

veilig land van herkomst in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst zoals vastgesteld bij 

Verordening [Voorstel COM(2015) 452 

van 9 september 2015], of 

 

ii)  de verzoeker kan om ernstige 

redenen worden geacht een gevaar te 

vormen voor de nationale veiligheid of de 

openbare orde van de lidstaat, of de 

verzoeker is onder dwang uitgezet om 

ernstige redenen van openbare veiligheid 

of openbare orde krachtens het nationale 

recht. 

 

Or. en 

Motivering 

Er zij op gewezen dat deze kwestie gerelateerd is aan de verordening asielprocedures over 

deze procedures. Zodra in overeenstemming met 'Dublin' een verantwoordelijke lidstaat is 

vastgesteld, kan die lidstaat deze toelaatbaarheidscontroles uitvoeren. Rapporteur is evenwel 

van mening dat de introductie van deze controles vóór de criteria van 'Dublin' een 

belangrijke extra belasting zou betekenen voor de lidstaat van eerste binnenkomst in de 

Europese Unie. Hierdoor zouden zij minder snel geneigd zijn verzoekers te registreren, en 

daarmee secundaire bewegingen in de hand werken. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de lidstaat een verzoek 

als niet-ontvankelijk beschouwt of een 

verzoek behandelt in een versnelde 

procedure overeenkomstig lid 3, wordt die 

lidstaat geacht de verantwoordelijke 

lidstaat te zijn. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er zij op gewezen dat deze kwestie gerelateerd is aan de verordening asielprocedures over 

deze procedures. Zodra in overeenstemming met 'Dublin' een verantwoordelijke lidstaat is 

vastgesteld, kan die lidstaat deze toelaatbaarheidscontroles uitvoeren. Rapporteur is evenwel 

van mening dat de introductie van deze controles vóór de criteria van 'Dublin' een 

belangrijke extra belasting zou betekenen voor de lidstaat van eerste binnenkomst in de 

Europese Unie. Hierdoor zouden zij minder snel geneigd zijn verzoekers te registreren, en 

daarmee secundaire bewegingen in de hand werken. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaat die een verzoek om 

internationale bescherming heeft 

behandeld, met inbegrip van de in lid 3 

bedoelde gevallen, is verantwoordelijk 

voor de behandeling van verdere 

verklaringen of een volgend verzoek van 

de betrokken verzoeker als bedoeld in de 

artikelen 40, 41 en 42 van Richtlijn 

2013/32/EU, ongeacht of de verzoeker het 

grondgebied van de lidstaten heeft verlaten 

of daarvan is verwijderd. 

5. De lidstaat die verantwoordelijk 

was voor de behandeling van een verzoek 

om internationale bescherming is 

verantwoordelijk voor de behandeling van 

verdere verklaringen of een volgend 

verzoek van de betrokken verzoeker als 

bedoeld in de artikelen 40, 41 en 42 van 

Richtlijn 2013/32/EU, ongeacht of de 

verzoeker het grondgebied van de lidstaten 

heeft verlaten of daarvan is verwijderd. 

Or. en 
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Motivering 

Het amendement behelst een technische wijziging om te verduidelijken dat reeds meteen na de 

vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat sprake is van permanente verantwoordelijkheid, 

en niet pas na de toetsing aan de criteria van 'Dublin'. Rapporteur deelt de opvatting van de 

Commissie dat permanente verantwoordelijkheid voor verzoekers in een beter functionerend 

systeem resulteert, maar denkt dat een dergelijke bepaling in de praktijk alleen kan werken 

indien de verantwoordelijkheid voor de behandeling van verzoeken gelijk over de lidstaten 

wordt verdeeld. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De verzoeker verstrekt zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk tijdens het in artikel 

7 bedoelde onderhoud alle elementen en 

gegevens die relevant zijn om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is, en 

werkt samen met de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten. 

2. De verzoeker verstrekt zo spoedig 

mogelijk alle beschikbare elementen en 

gegevens die relevant zijn om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is, en 

werkt samen met de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten. De bevoegde autoriteiten 

houden slechts rekening met de voor het 

bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 

relevante elementen en gegevens, voor 

zover deze werden verstrekt vóór het 

definitieve besluit betreffende de 

vaststelling van de verantwoordelijke 

lidstaat. 

Or. en 

Motivering 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien een verzoeker niet voldoet 

aan de in artikel 4, lid 1, bedoelde 

verplichting, behandelt de op grond van 

deze verordening verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek in een versnelde 

procedure overeenkomstig artikel 31, lid 

8, van Richtlijn 2013/32/EU. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verzoeker kan tijdens de 

procedures uit hoofde van deze 

verordening in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar hij aanwezig moet zijn, geen 

aanspraak maken op de 

opvangvoorzieningen bedoeld in de 

artikelen 14 tot en met 19 van Richtlijn 

2013/33/EU, met uitzondering van 

dringende medische zorg. 

Schrappen 
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Or. en 

Motivering 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zodra een verzoek om 

internationale bescherming in een lidstaat 

is ingediend in de zin van artikel 21, lid 2, 

stellen de bevoegde autoriteiten van die 

lidstaat de verzoeker in kennis van de 

toepassing van deze verordening en van de 

in artikel 4 vastgestelde verplichtingen en 

van de in artikel 5 bedoelde gevolgen van 

de niet-nakoming, en met name van: 

1. Zodra een verzoek om 

internationale bescherming in een lidstaat 

is geregistreerd in de zin van artikel 27 

[voorstel voor de verordening 

asielprocedures] stellen de bevoegde 

autoriteiten van die lidstaat de verzoeker in 

kennis van de toepassing van deze 

verordening, en met name van: 

Or. en 

Motivering 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 
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point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) de in artikel 4 vastgestelde 

verplichtingen en van de in artikel 5 

bedoelde gevolgen van de niet-nakoming; 

Or. en 

Motivering 

De tekst is in verband met de leesbaarheid en de duidelijkheid van het artikel overgeheveld 

van artikel 6, lid 1, naar de lijst. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) van de doelstellingen van deze 

verordening en de gevolgen van het 

indienen van een ander verzoek in een 

andere lidstaat, alsmede de gevolgen van 

het verlaten van de lidstaat waar hij 

aanwezig moet zijn zolang de 

verantwoordelijke lidstaat op grond van 

deze verordening nog niet bepaald is en 

zolang het verzoek om internationale 

bescherming nog in behandeling is, en met 

name van het feit dat de verzoeker in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar hij 

aanwezig moet zijn geen aanspraak kan 

maken op de opvangvoorzieningen 

bedoeld in de artikelen 14 tot en met 19 

van Richtlijn 2013/33/EU, met 

uitzondering van dringende medische 

zorg; 

b) van de doelstellingen van deze 

verordening en de gevolgen van het 

indienen van een ander verzoek in een 

andere lidstaat, alsmede de gevolgen van 

het verlaten van de lidstaat waar hij 

aanwezig moet zijn zolang de 

verantwoordelijke lidstaat op grond van 

deze verordening nog niet bepaald is en 

zolang het verzoek om internationale 

bescherming nog in behandeling is; 

Or. en 
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Motivering 

Rapporteur stelt hier een eenvoudiger en meer algemene tekst voor, en dit niet in de laatste 

plaats vanwege de schrapping van het bepaalde in artikel 5. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de bepalingen inzake 

gezinshereniging en de in dit verband 

toepasselijke definitie van gezinsleden en 

familieleden, alsook het feit dat de 

verzoeker in een vroeg stadium van de 

procedure alle informatie moet 

verstrekken die kan helpen bij het 

vaststellen van de verblijfplaats van 

gezinsleden en familieleden in andere 

lidstaten, alsook elke bijstand die de 

lidstaat kan bieden bij het opsporen van 

de gezinsleden en familieleden in kwestie; 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op de duidelijkheid zijn de bepalingen inzake gezinshereniging overgeheveld van 

het lid over het onderhoud én uitgebreid, teneinde ervoor te zorgen dat de verzoeker op de 

hoogte wordt gesteld van de toepasselijke definitie van gezinsleden en familieleden zoals 

bedoeld in deze verordening. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) de mogelijkheid om uit hoofde van 

artikel 19 te verzoeken om toepassing van 

de discretionaire bepaling door enige 

andere lidstaat vanuit de lidstaat waar hij 

zich bevindt, alsook de specifieke 

modaliteiten van de procedure in kwestie; 
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Or. en 

Motivering 

De procedure van artikel 19 houdt in dat een verzoeker kan verzoeken dat de discretionaire 

bepaling in een bepaalde lidstaat wordt toegepast wanneer hij of zij zelf zich in de lidstaat 

van eerste binnenkomst in de Europese Unie bevindt. Deze maatregel is erop gericht 

secundaire bewegingen te voorkomen, en de individuele asielzoeker in staat te stellen enige 

invloed op zijn eigen situatie uit te oefenen. De opname hier houdt in dat de autoriteiten 

informatie over het bestaan van deze procedure en de modaliteiten in kwestie moeten 

verstrekken. 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) van het persoonlijk onderhoud 

overeenkomstig artikel 7 en de 

verplichting om informatie over de 

aanwezigheid van gezinsleden, 

familieleden of andere familierelaties in 

de lidstaten te verstrekken en nader te 

staven, met inbegrip van de wijze waarop 

de verzoeker die informatie kan 
verstrekken; 

d) van het doel van het persoonlijk 

onderhoud overeenkomstig artikel 7 en de 

informatie die de verzoeker tijdens het 

onderhoud zal moeten verstrekken; 

Or. en 

Motivering 

Aangezien letter c) bis (nieuw) vooral betrekking heeft op informatie inzake het opsporen van 

familieleden, wordt voorgesteld om dit lid toe te spitsen op het informeren van de verzoeker 

over het doel van het persoonlijk onderhoud en de informatie die hij de autoriteiten zal 

moeten verstrekken. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) van de mogelijkheid om een 

overdrachtsbesluit aan te vechten binnen 

zeven dagen na de kennisgeving en van 

het feit dat deze betwisting is beperkt tot 

e) van de mogelijkheid tot en 

voorwaarden voor het aanvechten van een 

overdrachtsbesluit en het recht om bij een 

rechterlijke instantie een daadwerkelijk 
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een beoordeling van de vraag of er sprake 

is van een schending van artikel 3, lid 2, in 

verband met het bestaan van een risico op 

onmenselijke of vernederende 

behandeling dan wel van de artikelen 10 

tot en met 13 en artikel 18; 

rechtsmiddel in te stellen overeenkomstig 
artikel 28, ook in een situatie waarin geen 

overdrachtsbesluit wordt genomen; 

Or. en 

Motivering 

Deze wijziging wordt doorgevoerd met het oog op de wijzigingen in artikel 28. Er wordt nu 

ook uitdrukkelijk verwezen naar het recht om een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen in 

gevallen waarin geen sprake is van een overdracht, bijvoorbeeld een 

gezinsherenigingsoverdracht. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) in het geval van niet-begeleide 

minderjarigen, van de rol en 

verantwoordelijkheden van de voogd; 

Or. en 

Motivering 

Het is van cruciaal belang niet-begeleide minderjarigen passende informatie te verstrekken 

over de rol en verantwoordelijkheden van voogden in het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, aangezien dit leidt tot meer vertrouwen in het asielstelsel, een hoge mate van 

bescherming met zich meebrengt en een aanmoediging vormt voor niet-begeleide 

minderjarigen om niet onder te duiken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) van het recht om kosteloze 

rechtsbijstand en vertegenwoordiging aan 

te vragen in alle fasen van de procedure 

overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van 
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[voorstel voor de verordening 

asielprocedures]; 

Or. en 

Motivering 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) van het bestaan van de 

overeenkomstig artikel 6, lid 3 bis, 

opgezette informatiewebsite; 

Or. en 

Motivering 

Aangezien in artikel 6, lid 3 bis, een speciale informatiewebsite wordt geïntroduceerd die 

door het Asielagentschap van de Europese Unie dient te worden bijgehouden, is het 

raadzaam de verzoekers informatie te verstrekken over deze website waarmee zij zelf 

informatie kunnen opzoeken. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in lid 1 bedoelde informatie wordt 

schriftelijk verstrekt, in een taal die de 

verzoeker verstaat of waarvan 

redelijkerwijs kan worden aangenomen 

dat hij die verstaat. De lidstaten maken 

De in lid 1 bedoelde informatie wordt 

schriftelijk verstrekt, in een taal die de 

verzoeker verstaat, in een beknopte, 

transparante, begrijpelijke en makkelijk 

toegankelijke vorm, in duidelijke en 
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gebruik van de overeenkomstig lid 3 voor 

dat doel opgestelde gemeenschappelijke 

brochure. 

eenvoudige taal. Voor wat minderjarigen 

en met name niet-begeleide minderjarigen 

betreft, wordt de informatie op een 

kindvriendelijke manier door adequaat 

opgeleid personeel verstrekt. De lidstaten 

maken gebruik van het overeenkomstig lid 

3 voor dat doel opgestelde 

gemeenschappelijke 

voorlichtingsmateriaal. 

Or. en 

Motivering 

Het is van belang dat kinderen, in het bijzonder niet-begeleide minderjarigen, 

voorlichtingsmateriaal ontvangen dat is aangepast aan hun bijzondere behoeften. Om ervoor 

te zorgen dat asielzoekers zich in het kader van het officiële gemeenschappelijke Europese 

asielstelsel coöperatief opstellen en om secundaire bewegingen te voorkomen, is het van 

essentieel belang hen accurate en aangepaste informatie te verstrekken over de procedures 

die zij dienen te volgen. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien dit nodig is om de verzoeker de 

informatie te doen begrijpen, wordt de 

informatie ook mondeling verstrekt, 

bijvoorbeeld in samenhang met het in 

artikel 7 bedoelde persoonlijk onderhoud. 

De informatie wordt verstrekt zodra het 

verzoek is geregistreerd. De informatie 

wordt verstrekt in zowel schriftelijke als 

mondelinge vorm, zo nodig met behulp 

van multimedia-apparatuur. Mondelinge 

informatie kan in individuele dan wel 

groepssessies worden verstrekt en de 

verzoekers hebben de mogelijkheid vragen 

te stellen over de procedurele stappen die 

zij dienen te volgen met betrekking tot de 

procedure om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is overeenkomstig deze 

verordening. In het geval van 

minderjarigen wordt de informatie op een 

kindvriendelijke manier door adequaat 

opgeleid personeel en met de 

medewerking van de voogd verstrekt. 

Or. en 
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Motivering 

Om ervoor te zorgen dat asielzoekers zich in het kader van het officiële gemeenschappelijke 

Europese asielstelsel coöperatief opstellen en om secundaire bewegingen te voorkomen, is het 

van essentieel belang hen accurate en aangepaste informatie te verstrekken over de 

procedures die zij dienen te volgen. Het verstrekken van mondelinge informatie en het bieden 

van de mogelijkheid om vragen te stellen over procedures kan de procedures veel 

begrijpelijker maken voor de individuele verzoeker. Dit kan ertoe leiden dat zij zich 

coöperatiever opstellen ten opzichte van de autoriteiten en het risico op onderduiking en 

secundaire bewegingen verminderen. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt door middel 

van uitvoeringshandelingen een 

gemeenschappelijke brochure op, alsmede 

een specifieke brochure voor niet-

begeleide minderjarigen, waarin ten 

minste de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

informatie wordt opgenomen. De 

gemeenschappelijke brochure bevat tevens 

informatie over de toepassing van 

Verordening (EU) [voorstel voor een 

verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013] en met 

name over het doeleinde waarvoor de 

gegevens van een verzoeker in Eurodac 

kunnen worden verwerkt. De 

gemeenschappelijke brochure wordt 

zodanig opgesteld dat de lidstaten deze 

kunnen aanvullen met informatie die eigen 

is aan de lidstaat in kwestie. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 

van deze verordening bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

3. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie stelt in nauwe 

samenwerking met de verantwoordelijke 

nationale agentschappen 

gemeenschappelijk voorlichtingsmateriaal 

op, waarin ten minste de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde informatie wordt 

opgenomen. Dit gemeenschappelijke 

voorlichtingsmateriaal bevat tevens 

informatie over de toepassing van 

Verordening (EU) [voorstel voor een 

verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013] en met 

name over het doeleinde waarvoor de 

gegevens van een verzoeker in Eurodac 

kunnen worden verwerkt. Het 

gemeenschappelijke 

voorlichtingsmateriaal wordt zodanig 

opgesteld dat de lidstaten deze kunnen 

aanvullen met informatie die eigen is aan 

de lidstaat in kwestie. Het Asielagentschap 

van de Europese Unie stelt specifiek 

voorlichtingsmateriaal op dat speciaal 

bestemd is voor de volgende doelgroepen: 

 a)  volwassen verzoekers; 

 b)  niet-begeleide minderjarigen; 

 c)  begeleide minderjarigen. 

 Er moet specifiek voorlichtingsmateriaal 
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worden opgesteld voor gevallen waarin 

het correctiemechanisme voor toewijzing 

van toepassing is en gevallen waarin de 

gewone procedures uit hoofde van deze 

verordening van toepassing zijn. 

Or. en 

Motivering 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie stelt een speciale website 

ter beschikking met informatie over het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

en met name de werking van deze 

verordening, die gericht is op verzoekers 

van internationale bescherming en 

potentiële verzoekers. De informatie op de 

website is volledig en actueel en wordt 

verstrekt in een beknopte, transparante, 

begrijpelijke en makkelijk toegankelijke 

vorm, in duidelijke en eenvoudige taal, en 

is beschikbaar in de talen die het meest 

worden gesproken door de verzoekers van 

internationale bescherming die in Europa 

aankomen. 

Or. en 
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Motivering 

Een speciale website over de praktische kant van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, gericht op asielzoekers en potentiële asielzoekers, kan personen die reeds om 

internationale bescherming in Europa hebben verzocht snelle en gemakkelijke toegang tot 

informatie bieden. Daarnaast kan een dergelijke website mythes en desinformatie door 

smokkelaars en anderen uit de wereld helpen, zodat personen die waarschijnlijk niet in 

aanmerking komen voor internationale bescherming niet onnodig de gevaarlijke en dure 

oversteek over de Middellandse Zee wagen om in Europa om internationale bescherming te 

verzoeken. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten houden de verzoekers op de 

hoogte van de voortgang van de uit 

hoofde van deze verordening uitgevoerde 

procedures met betrekking tot hun 

verzoek. Dergelijke informatie wordt 

schriftelijk en regelmatig verstrekt. In het 

geval van minderjarigen informeren de 

bevoegde autoriteiten de minderjarige en 

de voogd op dezelfde manier. De 

Commissie is bevoegd 

uitvoeringshandelingen vast te stellen om 

de procedures voor de verstrekking van 

dergelijke informatie vast te leggen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en 

Motivering 

Om het vertrouwen in het asielstelsel te waarborgen, is het van essentieel belang de 

verzoekers op de hoogte te houden van de voortgang van hun verzoek. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de verantwoordelijke lidstaat 

gemakkelijker te kunnen bepalen, voert de 

lidstaat die met het bepalen van de 

verantwoordelijk lidstaat is belast een 

persoonlijk onderhoud met de verzoeker, 

tenzij de verzoeker is ondergedoken of de 

door de verzoeker overeenkomstig artikel 

4, lid 2, verstrekte informatie toereikend is 

om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is. Het onderhoud biedt 

de verzoeker tevens de mogelijkheid de 

overeenkomstig artikel 6 aan hem 

verstrekte informatie juist te begrijpen. 

1. Om de verantwoordelijke lidstaat 

gemakkelijker te kunnen bepalen, voert de 

lidstaat die met het bepalen van de 

verantwoordelijk lidstaat is belast een 

persoonlijk onderhoud met de verzoeker. 

De lidstaat die met het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat is belast stelt 

proactief vragen over alle aspecten van 

het verzoek op grond waarvan kan 

worden bepaald welke lidstaat 

verantwoordelijk is. Het onderhoud biedt 

de verzoeker tevens de mogelijkheid de 

overeenkomstig artikel 6 aan hem 

verstrekte informatie juist te begrijpen. 

Or. en 

Motivering 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaat kan het persoonlijk 

onderhoud achterwege laten wanneer de 

verzoeker is ondergedoken of de door de 

verzoeker overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

verstrekte informatie toereikend is om te 

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is. 

Indien een lidstaat het onderhoud 

achterwege laat, biedt hij de verzoeker de 
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gelegenheid om alle verdere informatie te 

verstrekken die relevant is om op correcte 

wijze de verantwoordelijke lidstaat te 

bepalen, voordat er een definitieve 

beslissing tot overdracht van de verzoeker 

aan de verantwoordelijke lidstaat 

overeenkomstig artikel 30, lid 1, wordt 

genomen. 

Or. en 

Motivering 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het persoonlijk onderhoud wordt 

gevoerd in een taal die de verzoeker 

verstaat of waarvan redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat hij die verstaat 
en waarin hij kan communiceren. Zo nodig 

stelt de lidstaat een tolk aan die kan zorgen 

voor een goede communicatie tussen de 

verzoeker en de persoon die het persoonlijk 

onderhoud voert. 

3. Het persoonlijk onderhoud wordt 

gevoerd in een taal die de verzoeker 

verstaat en waarin hij kan communiceren. 

Een onderhoud met een minderjarige 

wordt gevoerd op een kindvriendelijke 

manier in aanwezigheid van de voogd en, 

in voorkomend geval, de juridisch 

adviseur of raadsman. Zo nodig stelt de 

lidstaat een gekwalificeerde tolk aan die 

kan zorgen voor een goede communicatie 

tussen de verzoeker en de persoon die het 

persoonlijk onderhoud voert. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat een onderhoud met een al dan niet begeleid kind op een kindvriendelijke 

manier en samen met de voogd wordt gevoerd. Het amendement bevat tevens wijzigingen om 
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te verduidelijken dat het onderhoud altijd moet worden gevoerd in een taal die de verzoeker 

verstaat en dat de tolk gekwalificeerd moet zijn. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaat die het persoonlijk 

onderhoud voert, stelt een schriftelijke 

samenvatting op met ten minste de 

belangrijkste informatie die de verzoeker 

tijdens het onderhoud heeft verstrekt. Die 

samenvatting kan de vorm van een verslag 

of een standaardformulier aannemen. De 

lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeker en/of 

de juridisch adviseur of andere raadsman 

die de verzoeker vertegenwoordigt, tijdig 

toegang tot de samenvatting heeft. 

5. De lidstaat die het persoonlijk 

onderhoud voert, stelt een schriftelijke 

samenvatting op met ten minste de 

belangrijkste informatie die de verzoeker 

tijdens het onderhoud heeft verstrekt. Die 

samenvatting kan de vorm van een verslag 

of een standaardformulier aannemen. De 

lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeker en/of 

de voogd, de juridisch adviseur of 

raadsman die de verzoeker 

vertegenwoordigt zo snel mogelijk na het 

onderhoud, en in elk geval voordat er een 

overdrachtsbesluit wordt genomen, 
toegang tot de samenvatting heeft. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement heeft betrekking op het algemene streven om de term 'vertegenwoordigers' te 

vervangen door het begrip 'voogd' voor niet-begeleide minderjarigen (aanpassing aan de 

verordening asielprocedures en de richtlijn opvangomstandigheden) en omvat de toevoeging 

dat de verzoeker zo snel mogelijk – of in elk geval voordat er een overdrachtsbesluit wordt 

genomen – toegang tot de samenvatting moet hebben. Eventuele extra werkzaamheden voor 

de overheidsinstanties van de lidstaten als gevolg van deze regel moeten worden 

gecompenseerd indien zij bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de beslissingen in 

eerste aanleg en aldus tot minder kostbare en tijdrovende beroepsprocedures en/of 

secundaire bewegingen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij alle procedures waarin deze 

verordening voorziet, stellen de lidstaten 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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het belang van het kind voorop. versie.) 

Or. en 

Motivering 

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.) 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer een 

niet-begeleide minderjarige aanwezig moet 

zijn, de niet-begeleide minderjarige bij de 

relevante procedures waarin deze 

verordening voorziet, wordt 

vertegenwoordigd en/of bijgestaan door 

een vertegenwoordiger. De 

vertegenwoordiger beschikt over de 

kwalificaties en de expertise om ervoor te 

zorgen dat tijdens de procedures die in het 

kader van deze verordening worden 

gevolgd, rekening wordt gehouden met het 

belang van de minderjarige. Deze 

vertegenwoordiger heeft toegang tot de 

inhoud van de toepasselijke documenten in 

het dossier van de verzoeker, met inbegrip 

van de specifieke brochure voor niet-

begeleide minderjarigen. 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer er 

een niet-begeleide minderjarige aanwezig 

is, de niet-begeleide minderjarige bij alle 

procedures waarin deze verordening 

voorziet, wordt vertegenwoordigd en/of 

bijgestaan door een voogd. De voogd 

beschikt over de kwalificaties en de 

expertise om ervoor te zorgen dat tijdens 

de procedures die in het kader van deze 

verordening worden gevolgd, rekening 

wordt gehouden met het belang van de 

minderjarige. Deze voogd heeft toegang tot 

de inhoud van de toepasselijke documenten 

in het dossier van de verzoeker, met 

inbegrip van het specifieke 

voorlichtingsmateriaal voor niet-begeleide 

minderjarigen. De voogd wordt zo snel 

mogelijk aangewezen, doch uiterlijk vijf 

dagen na de datum van indiening van het 

verzoek. 

Or. en 

Motivering 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De voogd is zoveel mogelijk betrokken bij 

de procedure om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is uit hoofde van deze 

verordening. De voogd ondersteunt de 

minderjarige daarom bij de verstrekking 

van informatie die van belang is voor de 

beoordeling van zijn belangen 

overeenkomstig lid 3, met inbegrip van de 

uitoefening van zijn recht te worden 

gehoord, en bij zijn contacten met andere 

actoren, zoals organisaties voor het 

opsporen van familieleden, voor zover dit 

relevant is en de 

vertrouwelijkheidsverplichtingen ten 

aanzien van de minderjarige in acht 

worden genomen. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling komt reeds voor in de uitvoeringsverordening, maar moet gezien het belang 

ervan ook in de verordening zelf worden opgenomen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het welzijn en de sociale 

ontwikkeling van de minderjarige; 

b) het welzijn en de sociale 

ontwikkeling van de minderjarige, met 

bijzondere aandacht voor zijn etnische, 

religieuze, culturele en talige achtergrond 

en met inachtneming van de behoefte aan 

stabiliteit en continuïteit in de zorg en 

bescherming en toegang tot 

gezondheidszorg en onderwijs voor de 



 

PR\1118296NL.docx 47/95 PE599.751v02-00 

 NL 

minderjarige; 

Or. en 

Motivering 

Volgens de rapporteur zijn dit waardevolle aanvullingen, die bij de beoordeling van het 

belang van het kind in aanmerking moeten worden genomen. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) veiligheid en 

beveiligingsoverwegingen, met name 

wanneer de minderjarige mogelijk het 

slachtoffer is van mensenhandel; 

c) veiligheid en 

beveiligingsoverwegingen, met name 

wanneer de minderjarige mogelijk het 

slachtoffer is van een vorm van geweld en 

uitbuiting, met inbegrip van 

mensenhandel; 

Or. en 

Motivering 

Dit punt moet worden uitgebreid, zodat het niet alleen betrekking heeft op mensenhandel 

maar ook op andere vormen van geweld en uitbuiting. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de garantie van een overhandiging 

aan een aangewezen voogd in de 

ontvangende lidstaat; 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er, voordat er een overdrachtsbesluit wordt genomen, 

garanties zijn dat de minderjarige in de ontvangende lidstaat een voogd zal krijgen. Deze 
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voogd moet worden geïdentificeerd en betrokken bij de overdrachtsprocedure voorafgaand 

aan de overdracht. Voorts dient te worden opgemerkt dat dit nauw aansluit bij een bestaande 

bepaling in artikel 10, lid 2, van de terugkeerrichtlijn (2008/115(EG)), waarin wordt gesteld 

dat het ontvangende land een voogd moet hebben aangewezen alvorens er een overdracht kan 

plaatsvinden. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) de door de voogd verstrekte 

informatie in de lidstaat waar de 

minderjarige aanwezig is. 

Or. en 

Motivering 

De door de voogd verstrekte informatie moet een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de 

beoordeling van het belang van het kind. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Alvorens een niet-begeleide 

minderjarige over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, aan de lidstaat van 

toewijzing, ziet de overdragende lidstaat 

erop toe dat de verantwoordelijke lidstaat 

of de lidstaat van toewijzing onverwijld de 

maatregelen neemt die zijn bedoeld in de 

artikelen 14 en 24 van Richtlijn 

2013/33/EU en artikel 25 van Richtlijn 

2013/32/EU. Elk besluit om een niet-

begeleide minderjarige over te dragen, 

wordt voorafgegaan door een beoordeling 

van de belangen van de minderjarige. Deze 

beoordeling is gebaseerd op de in lid 3 

genoemde factoren. De beoordeling wordt 

snel uitgevoerd door personeel dat over de 

4. Alvorens een niet-begeleide 

minderjarige over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, aan de lidstaat van 

toewijzing, ziet de overdragende lidstaat 

erop toe dat de verantwoordelijke lidstaat 

of de lidstaat van toewijzing onverwijld de 

maatregelen neemt die zijn bedoeld in de 

artikelen 14 en 24 van Richtlijn 

2013/33/EU en artikel 25 van Richtlijn 

2013/32/EU. Elk besluit om een niet-

begeleide minderjarige over te dragen, 

wordt voorafgegaan door een beoordeling 

van de belangen van de minderjarige. Deze 

beoordeling is gebaseerd op de in lid 3 

genoemde factoren, en de conclusies van 

de beoordeling van elk van de factoren 
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kwalificaties en expertise beschikt om 

ervoor te zorgen dat rekening wordt 

gehouden met het belang van de 

minderjarige. 

worden duidelijk vermeld in het 

overdrachtsbesluit. De beoordeling wordt 

snel uitgevoerd door een multidisciplinair 

team dat over de kwalificaties en expertise 

beschikt om ervoor te zorgen dat rekening 

wordt gehouden met het belang van de 

minderjarige. Bij de multidisciplinaire 

beoordeling is bevoegd personeel 

betrokken dat over expertise beschikt op 

het gebied van de rechten van het kind, 

kinderpsychologie en de ontwikkeling van 

kinderen, alsook de voogd van de 

minderjarige. 

Or. en 

Motivering 

Een adequate beoordeling van het belang van het kind vergt een breed scala van 

bevoegdheden en dient daarom niet te worden uitgevoerd door één personeelslid, maar door 

een multidisciplinair team van volwassenen die het belang van het kind op passende wijze 

kunnen beoordelen. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Alvorens een niet-begeleide 

minderjarige over te dragen, zorgen de 

autoriteiten ervoor dat er in de 

ontvangende lidstaat een voogd wordt 

aangewezen. De autoriteiten delen de 

gegevens over de door de ontvangende 

lidstaat aangewezen voogd mee aan de 

huidige voogd, tezamen met nadere 

bepalingen inzake de overdracht. 

Or. en 

Motivering 

Het waarborgen van een adequate overhandiging door de ene voogd aan de andere in het 

geval van overdrachten van niet-begeleide minderjarigen kan tevens een doeltreffende manier 

zijn om ervoor te zorgen dat de ene voogd relevante informatie overdraagt aan de andere, dat 

het kind correct wordt ontvangen in de nieuwe lidstaat en dat het risico op 
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kinderverdwijningen vermindert. Voorts dient te worden opgemerkt dat dit nauw aansluit bij 

een bestaande bepaling in artikel 10, lid 2, van de terugkeerrichtlijn (2008/115(EG)), waarin 

wordt gesteld dat het ontvangende land een voogd moet hebben aangewezen alvorens er een 

overdracht kan plaatsvinden. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 57 

gedelegeerde handelingen vast om deze 

verordening aan te vullen met, 

overeenkomstig dit artikel, de regels en 

procedures met betrekking tot 

transnationale samenwerking bij 

beoordelingen van het belang van het 

kind. 

Or. en 

Motivering 

Met een gedelegeerde handeling voor beoordelingen van het belang van het kind kan worden 

gezorgd voor een meer geharmoniseerde aanpak in alle lidstaten. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij ontstentenis van gezinsleden of 

familieleden als vermeld in de leden 2 en 3, 

is de lidstaat waarbij de niet-begeleide 

minderjarige zijn verzoek om 

internationale bescherming het eerst heeft 

ingediend de verantwoordelijke lidstaat, 

tenzij wordt aangetoond dat dit niet in het 

belang van de minderjarige is. 

5. Bij ontstentenis van gezinsleden of 

familieleden als vermeld in de leden 2 en 3, 

wijst de lidstaat waar de verzoeker zich 

bevindt overeenkomstig de procedure in 

artikel 15, lid 1 of 1 bis, de 

verantwoordelijke lidstaat aan, tenzij 

wordt aangetoond dat dit niet in het belang 

van de minderjarige is. Vóór een dergelijke 

aanwijzing kan de verzoeker 

gebruikmaken van de procedures als 

bedoeld in artikel 19. 
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Or. en 

Motivering 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer is vastgesteld, aan de hand van 

bewijsmiddelen of indirect bewijs, zoals 

omschreven in de twee in artikel 25, lid 4, 

van deze verordening genoemde lijsten, 

inclusief de gegevens zoals bedoeld in 

Verordening [voorstel voor een 

verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013], dat een 

verzoeker op irreguliere wijze de grens van 

een lidstaat heeft overschreden via het 

land, de zee of de lucht of komende vanuit 

een derde land, berust de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling 

van het verzoek om internationale 

bescherming bij die lidstaat. 

Wanneer is vastgesteld, aan de hand van 

bewijsmiddelen of indirect bewijs, zoals 

omschreven in de twee in artikel 25, lid 4, 

van deze verordening genoemde lijsten, 

inclusief de gegevens zoals bedoeld in 

Verordening [voorstel voor een 

verordening tot herschikking van 

Verordening (EU) nr. 603/2013], dat een 

verzoeker op irreguliere wijze rechtstreeks 

vanuit een derde land de grens van een 

lidstaat heeft overschreden via het land, de 

zee of de lucht, berust de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling 

van het verzoek om internationale 

bescherming bij die lidstaat. 

Or. en 
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Motivering 

Dit amendement houdt nauw verband met het volgende amendement inzake artikel 15, 

lid 1 bis. Met de twee amendementen worden twee afzonderlijke procedures gecreëerd: een 

voor wanneer de verzoeker zich registreert in de lidstaat van eerste irreguliere binnenkomst, 

en een voor wanneer de verzoeker door een of meer andere lidstaten is gereisd om de lidstaat 

te bereiken waar hij uiteindelijk een verzoek indient. Het eerste deel betreft het 'klassieke' 

criterium van eerste binnenkomst dat van toepassing is in gevallen waarin een verzoeker zich 

registreert in de lidstaat van eerste irreguliere binnenkomst, zoals thans het geval is. Het 

wordt afgezwakt door het correctiemechanisme voor toewijzing in perioden van grote 

instroom van verzoekers in een bepaalde lidstaat. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer een verzoeker vanuit een andere 

lidstaat de grens van de lidstaat heeft 

overschreden waar het verzoek werd 

ingediend, en wanneer het niet mogelijk is 

op basis van bewijsmiddelen of indirect 

bewijs overeenkomst lid 1 de lidstaat van 

eerste irreguliere binnenkomst duidelijk 

vast te stellen, wordt de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van het verzoek om internationale 

bescherming aangewezen overeenkomstig 

de in artikel 24 bis vastgelegde procedure. 

Or. en 

Motivering 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 
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registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer, wegens een 

zwangerschap, een pasgeboren kind, een 

ernstige ziekte, een zware handicap of hoge 

leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de 

hulp van zijn kind, broer of zus of ouder 

dat of die wettig verblijft in een van de 

lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de 

ouder van de verzoeker dat of die wettig 

verblijft in een van de lidstaten afhankelijk 

is van de hulp van de verzoeker, zorgen de 

lidstaten er normaliter voor dat de 

verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd 

met dat kind, die broer of zus, of die ouder, 

op voorwaarde dat er in het land van 

herkomst familiebanden bestonden, het 

kind, de broer of zus, of de ouder of de 

verzoeker in staat is voor de afhankelijke 

persoon te zorgen en de betrokkenen 

schriftelijk hebben verklaard dat zij dit 

wensen. 

1. Wanneer, wegens een 

zwangerschap, een pasgeboren kind, een 

ernstige ziekte, een zware handicap, een 

ernstig trauma of hoge leeftijd, een 

verzoeker afhankelijk is van de hulp van 

zijn kind, broer of zus of ouder dat of die 

wettig verblijft in een van de lidstaten, of 

het kind, de broer of zus, of de ouder van 

de verzoeker dat of die wettig verblijft in 

een van de lidstaten afhankelijk is van de 

hulp van de verzoeker, zorgen de lidstaten 

er normaliter voor dat de verzoeker kan 

blijven bij of wordt verenigd met dat kind, 

die broer of zus, of die ouder, voor zover 

de familiebanden reeds bestonden voordat 

de verzoeker aankwam op het grondgebied 

van de lidstaten, het kind, de broer of zus, 

of de ouder of de verzoeker in staat is voor 

de afhankelijke persoon te zorgen en de 

betrokkenen schriftelijk hebben verklaard 

dat zij dit wensen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is hoofdzakelijk bedoeld om de definitie van familiebanden af te stemmen op 

het voorstel van de Commissie in artikel 2, onder g), zodat er ook gezinnen onder vallen die 

op weg naar Europa zijn gevormd, maar niet in het land van herkomst. Er is ook een kleine 

aanpassing aangebracht om ernstige trauma's op te nemen in de lijst van 

afhankelijkheidscriteria. 
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Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In afwijking van artikel 3, lid 1, en slechts 

zolang nog geen lidstaat als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, 

kan elke lidstaat besluiten een bij hem 

ingediend verzoek om internationale 

bescherming van een onderdaan van een 

derde land of een staatloze te behandelen, 

op gezinsgerelateerde gronden die 

verband houden met een ruimer 

gezinsbegrip dat niet onder artikel 2, 

onder g), valt, ook al is hij daartoe op 

grond van de in deze verordening 

neergelegde criteria niet verplicht. 

In afwijking van artikel 3, lid 1, kan elke 

lidstaat besluiten een bij hem ingediend 

verzoek om internationale bescherming 

van een onderdaan van een derde land of 

een staatloze te behandelen, ook al is hij 

daartoe op grond van de in deze 

verordening neergelegde criteria niet 

verplicht. 

Or. en 

Motivering 

De discretionaire bepaling, hoewel slechts door een handvol lidstaten gebruikt, bleek een 

flexibel en vooruitstrevend instrument voor de gedegen bestudering van humanitaire gronden 

in afzonderlijke gevallen en werd dus gewaardeerd door zowel lidstaten als ngo's die met 

asielzoekers werken. De rapporteur wenst het gebruik van de procedure daarom niet te 

beperken, maar te bevorderen. Met de amendementen in artikel 19 wordt de formulering van 

de huidige Dublin III-verordening hersteld. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaat die besluit een verzoek om 

internationale bescherming op grond van 

dit lid in behandeling te nemen, wordt de 

verantwoordelijke lidstaat en neemt de 

daaruit voortvloeiende verplichtingen op 

zich. Indien van toepassing, stelt hij de 

lidstaat die op grond van de criteria van 

deze verordening voorheen 

verantwoordelijk was, de lidstaat die een 

De lidstaat die besluit een verzoek om 

internationale bescherming op grond van 

dit lid in behandeling te nemen, wordt de 

verantwoordelijke lidstaat en neemt de 

daaruit voortvloeiende verplichtingen op 

zich. Indien van toepassing, stelt hij de 

lidstaat die op grond van de criteria van 

deze verordening voorheen 

verantwoordelijk was, de lidstaat die een 
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procedure uitvoert waarbij de 

verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald, 

of de lidstaat tot welke een verzoek tot 

overname van de verzoeker is gericht, 

daarvan in kennis. 

procedure uitvoert waarbij de 

verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald, 

of de lidstaat tot welke een verzoek tot 

overname van de verzoeker is gericht, 

daarvan in kennis door middel van het 

'DubliNet', het netwerk voor elektronische 

communicatie dat tot stand is gebracht bij 

artikel 18 van Verordening (EG) 

nr. 1560/2003. 

Or. en 

Motivering 

De discretionaire bepaling, hoewel slechts door een handvol lidstaten gebruikt, bleek een 

flexibel en vooruitstrevend instrument voor de gedegen bestudering van humanitaire gronden 

in afzonderlijke gevallen en werd dus gewaardeerd door zowel lidstaten als ngo's die met 

asielzoekers werken. De rapporteur wenst het gebruik van de procedure daarom niet te 

beperken, maar te bevorderen. Met de amendementen in artikel 19 wordt de formulering van 

de huidige Dublin III-verordening hersteld. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Een persoon die om internationale 

bescherming verzoekt kan de lidstaat waar 

het verzoek werd ingediend vragen om 

lid 1 toe te passen. Een dergelijk verzoek 

is schriftelijk en naar behoren 

gemotiveerd. 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur stelt voor dat de verzoeker de lidstaat waar hij zijn verzoek heeft ingediend 

kan vragen zich te beroepen op het recht om gebruik te maken van de discretionaire bepaling 

in artikel 19, lid 1. De lidstaat zou vervolgens nagaan of hij al dan niet gebruik wenst te 

maken van zijn rechten uit hoofde van de discretionaire bepaling. Overeenkomstig de huidige 

regels kunnen de lidstaten gebruikmaken van de procedure in artikel 19, lid 1, maar kunnen 

verzoekers de lidstaten niet officieel verzoeken hiertoe over te gaan. 
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Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaat waarin een verzoek om 

internationale bescherming is gedaan en 

die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk 

is kan, te allen tijde voordat is bepaald 

welke lidstaat verantwoordelijk is, een 

andere lidstaat vragen een verzoeker over 

te nemen teneinde familierelaties te 

verenigen, ook wanneer die laatste lidstaat 

niet verantwoordelijk is volgens de in de 

artikelen 10 tot 13 en 18 vastgelegde 

criteria. De betrokkenen moeten hiermee 

schriftelijk instemmen. 

De lidstaat waarin een verzoek om 

internationale bescherming is ingediend en 

die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk 

is, of de verantwoordelijke lidstaat, kan te 

allen tijde voordat in eerste aanleg een 

beslissing ten gronde is genomen, een 

andere lidstaat vragen een verzoeker over 

te nemen teneinde familierelaties te 

verenigen op humanitaire gronden, in het 

bijzonder gebaseerd op familiale, 

culturele of sociale banden of 

taalvaardigheden die zijn integratie in die 

andere lidstaat zou vergemakkelijken, ook 

wanneer die laatste lidstaat niet 

verantwoordelijk is volgens de in de 

artikelen 10 tot 13 en 18 vastgelegde 

criteria. De betrokkenen moeten hiermee 

schriftelijk instemmen. 

Or. en 

Motivering 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Een persoon die om internationale 

bescherming verzoekt kan de lidstaat waar 
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het verzoek werd ingediend vragen om 

lid 2 toe te passen. Een dergelijk verzoek 

is schriftelijk en naar behoren 

gemotiveerd en gericht aan de 

verantwoordelijke autoriteiten waarbij het 

verzoek is ingediend. Deze autoriteiten 

zorgen ervoor dat het verzoek wordt 

toegezonden aan de verantwoordelijke 

autoriteiten in de door de verzoeker 

aangezochte lidstaat via het DubliNet, het 

netwerk voor elektronische communicatie 

dat tot stand is gebracht bij artikel 18 van 

Verordening (EG) nr. 1560/2003. 

 De lidstaat die op grond van de eerste 

alinea een verzoek ontvangt, laat binnen 

twee weken weten of hij de 

verantwoordelijkheid voor het verzoek op 

zich wil nemen. De aangezochte lidstaat 

kan de termijn met twee extra weken 

verlengen indien dit schriftelijk wordt 

meegedeeld aan de lidstaat waar het 

verzoek werd ingediend via het netwerk 

voor elektronische communicatie 

DubliNet. Indien binnen deze termijn 

geen antwoord is ontvangen, wordt het 

verzoek geacht te zijn afgewezen. 

Onverminderd de leden 1 en 2 hebben 

verzoekers van internationale 

bescherming niet het recht om meer dan 

eens gebruik te maken van deze 

procedure. 

Or. en 

Motivering 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 
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discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Indien de aangezochte lidstaat het 

verzoek inwilligt overeenkomstig lid 2 bis, 

wordt de verantwoordelijkheid voor de 

behandeling van het verzoek aan deze 

staat overgedragen. De lidstaat waar het 

verzoek werd ingediend zorgt ervoor dat 

de verzoeker wordt overgedragen in 

overeenstemming met artikel 27. 

Or. en 

Motivering 

Dit lid heeft tevens betrekking op de nieuwe procedure om de toepassing van artikel 19 door 

een andere lidstaat mogelijk te maken. Het is eenvoudigweg een verduidelijking van de 

procedure voor overdrachten ingeval een lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt uit 

hoofde van de nieuwe procedure. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. De Commissie stelt door 

middel van uitvoeringshandelingen een 

gemeenschappelijk formulier op dat in het 

kader van de in lid 2 bis bedoelde 

procedure moet worden gebruikt. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en 
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Motivering 

Teneinde de procedures te vereenvoudigen en de administratieve werklast te verlichten, wordt 

voorgesteld dat de Commissie via een uitvoeringshandeling een formulier opstelt dat moet 

worden gebruikt voor de verzoeken uit hoofde van de nieuwe procedure waarmee de 

toepassing van artikel 19 door een andere lidstaat mogelijk wordt gemaakt. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een verzoeker die zijn verzoek in 

een andere lidstaat heeft ingediend, 

volgens de in de artikelen 24, 25 en 30 

bepaalde voorwaarden over te nemen 

a) een verzoeker die zijn verzoek in 

een andere lidstaat heeft ingediend, 

volgens de in de artikelen 24, 24 bis, 25 en 

30 bepaalde voorwaarden over te nemen 

Or. en 

Motivering 

Deze technische wijziging is bedoeld om de bepaling af te stemmen op de nieuwe procedure 

zoals voorgesteld in artikel 24 bis (kennisgeving inzake overname). 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In de in lid 1, onder a), bedoelde 

gevallen behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek om internationale 

bescherming of rondt hij de behandeling 

van het verzoek af. 

2. In de in lid 1, onder a) of b), 

bedoelde gevallen behandelt de 

verantwoordelijke lidstaat het verzoek om 

internationale bescherming of rondt hij de 

behandeling van het verzoek af. 

Or. en 

Motivering 

Versnelde procedures zijn een belangrijk instrument om de doelmatigheid van het systeem te 

handhaven door verzoeken waarover relatief 'gemakkelijk' een besluit kan worden genomen 

versneld te behandelen. De rapporteur is echter geen voorstander van het gebruik van 

versnelde procedures als een manier om onderduiken te bestraffen, met name omdat het niet 

erg effectief is. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat verzoekers wier asielverzoek 
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waarschijnlijk positief zal worden beoordeeld, worden aangezet tot onderduiken. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In de in lid 1, onder b), bedoelde 

gevallen behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek om internationale 

bescherming of rondt hij de behandeling 

van het verzoek af in een versnelde 

procedure overeenkomstig artikel 31, lid 

8, van Richtlijn 2013/32/EU. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Versnelde procedures zijn een belangrijk instrument om de doelmatigheid van het systeem te 

handhaven door verzoeken waarover relatief 'gemakkelijk' een besluit kan worden genomen 

versneld te behandelen. De rapporteur is echter geen voorstander van het gebruik van 

versnelde procedures als een manier om onderduiken te bestraffen, met name omdat het niet 

erg effectief is. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat verzoekers wier asielverzoek 

waarschijnlijk positief zal worden beoordeeld, worden aangezet tot onderduiken. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In de in lid 1, onder c), bedoelde 

gevallen behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat verdere verklaringen of een nieuw 

verzoek van de verzoeker als een volgend 

verzoek in de zin van Richtlijn 

2013/32/EU. 

4. In de in lid 1, onder c), bedoelde 

gevallen, indien de verantwoordelijke 

lidstaat de behandeling van een verzoek 

had gestaakt omdat de verzoeker het 
verzoek had ingetrokken voordat in eerste 

aanleg een beslissing ten gronde was 

genomen, zorgt die lidstaat ervoor dat de 

verzoeker gerechtigd is te verzoeken dat 

de behandeling van zijn verzoek wordt 

afgerond, of een nieuw verzoek om 

internationale bescherming in te dienen 

dat niet wordt behandeld als een volgend 

verzoek als bedoeld in Richtlijn 
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2013/32/EU. In een dergelijk geval zorgen 

de lidstaten ervoor dat de behandeling van 

het verzoek wordt afgerond. 

Or. en 

Motivering 

De handhaving van de verplichting om alle verdere verklaringen te beschouwen als een 

nieuw of volgend verzoek heeft aanzienlijke procedurele gevolgen voor de verzoeker (ook 

ten dele geregeld in de verordening asielprocedures). De rapporteur stelt voor op dit punt 

de formulering in de Dublin III-verordening weer op te nemen. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. In de in lid 1, onder d), bedoelde 

gevallen staat tegen de door de bevoegde 

instantie van de verantwoordelijke lidstaat 

genomen beslissing tot afwijzing van het 

verzoek geen rechtsmiddel meer open in 

het kader van hoofdstuk V van Richtlijn 

2013/32/EU. 

5. In de in lid 1, onder d), bedoelde 

gevallen, zorgt de verantwoordelijke 

lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien 

het verzoek alleen in eerste aanleg is 

afgewezen, een beroep kan doen of heeft 

kunnen doen op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel overeenkomstig artikel 46 
van Richtlijn 2013/32/EU. 

Or. en 

Motivering 

Het afschaffen van het recht om een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen tegen een 

inhoudelijke beslissing over een asielverzoek zou waarschijnlijk indruisen tegen de rechten 

die worden toegekend uit hoofde van artikel 47 van het Handvest inzake het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte. De rapporteur is het ermee eens dat de verzoeker in dit 

geval moet worden teruggenomen door de verantwoordelijke lidstaat (lid 1, onder d)), maar 

gebruik moet kunnen blijven maken van zijn recht om het besluit over zijn verzoek aan te 

vechten. Daarom wordt voorgesteld de formulering in de Dublin III-verordening weer op te 

nemen. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De procedure waarbij wordt 

bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming, vangt aan 

zodra het verzoek voor de eerste maal bij 

een lidstaat wordt ingediend, mits de 

lidstaat waar het verzoek het eerst wordt 

ingediend niet reeds de verantwoordelijke 

lidstaat is overeenkomstig artikel 3, lid 4 of 

lid 5. 

1. De procedure waarbij wordt 

bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming, vangt aan 

zodra het verzoek voor de eerste maal bij 

een lidstaat wordt ingediend, mits de 

lidstaat waar het verzoek het eerst wordt 

ingediend niet reeds de verantwoordelijke 

lidstaat is overeenkomstig artikel 3, lid 5. 

Or. en 

Motivering 

Deze wijziging houdt verband met de schrapping van artikel 3, leden 3 en 4. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) in voorkomend geval, links naar de 

verzoeken van samen reizende gezinsleden 

of familieleden; 

b) in voorkomend geval, links naar de 

verzoeken van gezinsleden, familieleden 

of groepen verzoekers die zich willen laten 

registreren als samenreizenden; 

Or. en 

Motivering 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 



 

PR\1118296NL.docx 63/95 PE599.751v02-00 

 NL 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) indien het toewijzingsmechanisme 

van hoofdstuk VII van toepassing is, de 

informatie als bedoeld in artikel 36, lid 4, 

en artikel 39, onder h). 

h) indien het toewijzingsmechanisme 

van hoofdstuk VII van toepassing is, de 

informatie als bedoeld in artikel 36 bis, 

lid 3, en artikel 39, onder h). 

Or. en 

Motivering 

Deze technische wijziging houdt verband met de schrapping van artikel 36, lid 4, en de 

overheveling van enkele aspecten ervan naar artikel 36 bis. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaat waarbij een verzoek om 

internationale bescherming is ingediend en 

die van mening is dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van dit verzoek, verzoekt die andere 

lidstaat zo spoedig mogelijk en in ieder 

geval binnen een maand na de indiening 

van het verzoek in de zin van artikel 21, lid 

2, om overname. 

De lidstaat waarbij een verzoek om 

internationale bescherming is ingediend en 

die van mening is dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van dit verzoek, verzoekt die andere 

lidstaat zo spoedig mogelijk en in ieder 

geval binnen twee maanden na de 

indiening van het verzoek in de zin van 

artikel 21, lid 2, om overname. 

Or. en 

Motivering 

Diverse lidstaten hebben aangegeven dat de nieuwe voorgestelde termijn (een maand in dit 

voorstel van de Commissie vergeleken met drie maanden in Dublin III) niet realistisch is. De 

rapporteur is het ermee eens dat de Dublinprocedures moeten worden verkort, maar is 

tegelijkertijd van mening dat de lidstaten over een redelijke termijn moeten beschikken voor 

de tenuitvoerlegging van alle voorgeschreven procedures uit hoofde van deze verordening. 
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Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Niettegenstaande de eerste alinea wordt, in 

het geval van een Eurodac-treffer met 

gegevens die zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 13 van Verordening 

[voorstel voor een verordening tot 

herschikking van Verordening (EU) nr. 

603/2013] of in het geval van een VIS-

treffer met gegevens die zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 21, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 767/2008, het 

verzoek uiterlijk twee weken na ontvangst 

van de treffer toegezonden. 

Niettegenstaande de eerste alinea wordt, in 

het geval van een Eurodac-treffer met 

gegevens die zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 13 van Verordening 

[voorstel voor een verordening tot 

herschikking van Verordening (EU) nr. 

603/2013] of in het geval van een VIS-

treffer met gegevens die zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 21, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 767/2008, het 

verzoek uiterlijk een maand na ontvangst 

van de treffer toegezonden. 

Or. en 

Motivering 

Diverse lidstaten hebben aangegeven dat de nieuwe voorgestelde termijn (twee weken in dit 

voorstel van de Commissie vergeleken met twee maanden in Dublin III) niet realistisch is. 

De rapporteur is het ermee eens dat de Dublinprocedures moeten worden verkort, maar is 

tegelijkertijd van mening dat de lidstaten over een redelijke termijn moeten beschikken voor 

de tenuitvoerlegging van alle voorgeschreven procedures uit hoofde van deze verordening. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor wat minderjarigen betreft, vangt bij 

de berekening van de in de eerste en 

tweede alinea van dit lid bedoelde 

termijnen de termijn pas aan zodra er een 

voogd is aangewezen en de beoordeling 

van het belang van het kind uit hoofde 

van artikel 8, lid 3, is afgerond. 

Or. en 
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Motivering 

Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor de procedures van minderjarigen en dat de 

minderjarige gedurende de volledige looptijd van de procedure wordt bijgestaan, stelt de 

rapporteur voor dat de officiële termijn pas aanvangt zodra er een voogd is aangewezen en 

de beoordeling van het belang van het kind is afgerond. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 24 bis 

 Indiening van een kennisgeving inzake 

overname 

 1.  Indien een verzoeker 

overeenkomstig artikel 15, lid 1 bis, of 

artikel 36 ter, lid 4, wordt overgedragen 

aan een andere lidstaat, wordt de lidstaat 

van toewijzing willekeurig geselecteerd 

door het in artikel 44 bedoelde 

geautomatiseerde systeem uit de lidstaten 

die momenteel geen gebruikmaken van 

het in artikel 34 bedoelde 

correctiemechanisme voor toewijzing. 

 2.  Zodra de lidstaat van toewijzing is 

aangewezen overeenkomstig lid 1, wordt 

de desbetreffende informatie automatisch 

in Eurodac ingevoerd en de lidstaat van 

toewijzing via een automatische 

kennisgeving op de hoogte gesteld. 

 3.  De lidstaat waar de verzoeker zich 

bevindt stelt de verzoeker in kennis van de 

aanwijzing overeenkomstig lid 2 en, in 

samenwerking met het Asielagentschap 

van de Europese Unie, van de nadere 

bepalingen inzake de overdracht. 

 4.  Het Asielagentschap van de 

Europese Unie zorgt ervoor dat de 

verzoeker snel wordt overgedragen van de 

lidstaat waar hij zich bevindt aan de 

verantwoordelijke lidstaat. 

 5.  De verplichtingen in artikel 39, 40, 

41 en 42 zijn mutatis mutandis van 
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toepassing. 

Or. en 

Motivering 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten stellen een termijn vast 

van zeven dagen na de kennisgeving van 

een overdrachtsbesluit waarbinnen de 

betrokkene zijn recht op het instellen van 

een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig lid 1, kan uitoefenen. 

2. De lidstaten stellen een redelijke 

termijn vast, van ten minste vijftien dagen, 

na de kennisgeving van een 

overdrachtsbesluit waarbinnen de 

betrokkene zijn recht op het instellen van 

een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig lid 1, kan uitoefenen. 

Or. en 

Motivering 

Teneinde te waarborgen dat een rechtsmiddel doeltreffend is, is het van cruciaal belang dat 

de betrokkene over voldoende tijd beschikt om van het recht gebruik te maken. Een termijn 

van zeven dagen is eenvoudigweg te kort. De verzoeker moet de garantie hebben dat hij over 

ten minste vijftien dagen beschikt om het beroep in te stellen, teneinde ervoor te zorgen dat 

het systeem passende waarborgen biedt. Het moet de lidstaten echter vrij staan om 

desgewenst een langere termijn vast te stellen. 
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Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De reikwijdte van het 

daadwerkelijke rechtsmiddel als bedoeld 

in lid 1 is beperkt tot een beoordeling van 

de vraag of er sprake is van een 

schending van artikel 3, lid 2, in verband 

met het bestaan van een risico op 

onmenselijke of vernederende 

behandeling, dan wel van de artikelen 10 

tot en met 13 en artikel 18. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur acht het niet mogelijk het recht op een rechtsmiddel te beperken tot bepaalde 

aspecten van het Handvest zonder onmiddellijk afbreuk te doen aan het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte zoals voorgeschreven door artikel 47 van het Handvest. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien er geen overdrachtsbesluit in 

de zin van lid 1 is genomen, voorzien de 

lidstaten in een daadwerkelijk rechtsmiddel 

bij een rechterlijke instantie, wanneer de 

verzoeker stelt dat een gezinslid of, in het 

geval van niet-begeleide minderjarigen, 

een familielid zich wettig ophoudt in een 

andere lidstaat dan de lidstaat die zijn 

verzoek om internationale bescherming 

behandelt en hij daarom van mening is 

dat die andere lidstaat de voor de 

behandeling van zijn verzoek 

verantwoordelijke lidstaat is. 

5. Indien er geen overdrachtsbesluit in 

de zin van lid 1 is genomen, voorzien de 

lidstaten in een daadwerkelijk rechtsmiddel 

bij een rechterlijke instantie, wanneer de 

verzoeker stelt dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van zijn verzoek. 

Or. en 
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Motivering 

De rapporteur is ingenomen met het nieuwe voorstel van de Commissie om te voorzien in het 

recht op een rechtsmiddel in gevallen waarin gezinshereniging wordt tegengehouden omdat 

er geen overdracht plaatsvindt aan de lidstaat waar het gezin zich bevindt. Het zou echter 

logisch zijn, mede in het licht van de uitspraak van het HvJ-EU in de zaak-Ghezelbash, de 

reikwijdte van dit recht uit te breiden tot alle vermeende gevallen van verkeerde toepassing 

van de Dublincriteria. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De kosten die moeten worden 

gemaakt om een verzoeker of een andere 

persoon als bedoeld in artikel 20, lid 1, 

onder c), d), of e), over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat worden 

gedragen door de overdragende lidstaat. 

1. De kosten die moeten worden 

gemaakt om een verzoeker of een andere 

persoon als bedoeld in artikel 20, lid 1, 

onder c), d), of e), over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat worden 

gedragen door de algemene begroting van 

de Unie. 

Or. en 

Motivering 

Als extra maatregel om de lidstaten sterker aan te moedigen alle asielzoekers die zich op hun 

grondgebied bevinden onverwijld te registreren, en teneinde ervoor te zorgen dat de lidstaten 

geen bijkomende kosten hoeven te maken om de bepalingen van de verordening na te leven, 

worden de overdrachten uit hoofde van deze verordening gedekt door de begroting van de 

Europese Unie. 

 

Amendement  87 

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 

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, 
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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. 

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. 

Or. en 

Motivering 

Het correctiemechanisme voor toewijzing moet worden geactiveerd alvorens de begunstigde 

lidstaat wordt overweldigd door de toevloed van asielzoekers. Het activeringspercentage is 

daarom teruggebracht van 150 % naar 100 % van de referentiesleutel. Daarnaast is de 

rapporteur van mening dat de onder de criteria van artikel 3, lid 1, vallende verzoeken tevens 

in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de referentiewaarde. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verzoekers die hun verzoek hebben 

ingediend in de begunstigde lidstaat na de 

kennisgeving van toewijzing als bedoeld in 

artikel 34, lid 5, worden aan de lidstaten 

toegewezen conform het bepaalde in lid 1, 

en deze lidstaten bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is. 

2. Verzoekers die hun verzoek hebben 

ingediend in de begunstigde lidstaat na de 

kennisgeving van toewijzing als bedoeld in 

artikel 34, lid 5, worden – indien er 

overeenkomstig artikel 19, lid 2 bis, of 

artikel 36 ter, geen verantwoordelijke 

lidstaat kon worden aangewezen – aan de 

lidstaten toegewezen conform het bepaalde 

in lid 1, en deze lidstaten bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is. 

Or. en 

Motivering 

Dit betekent dat er gebruik moet kunnen worden gemaakt van de lichte 

gezinsherenigingsprocedure en de mogelijkheid te verzoeken om toepassing van de 

discretionaire bepaling alvorens een verzoeker wordt herplaatst met behulp van het 

correctiemechanisme voor toewijzing. 

 



 

PE599.751v02-00 70/95 PR\1118296NL.docx 

NL 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Verzoeken die niet-ontvankelijk 

zijn verklaard of die zijn behandeld in een 

versnelde procedure overeenkomstig 

artikel 3, lid 3, worden niet onderworpen 

aan toewijzing. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Hangt samen met schrapping van artikel 3, lid 3, inzake ontvankelijkheidstoetsing vóór de 

aanwijzing van de verantwoordelijke lidstaat. Zodra de verantwoordelijke lidstaat eenmaal is 

aangewezen zijn alle lidstaten vrij de ontvankelijkheidstoetsing toe te passen volgens de 

bepalingen in de Asielprocedure-verordening (APR). 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De begunstigde lidstaat ziet erop 

toe dat verzoekers die hun verzoek in de 

begunstigde lidstaat hebben ingediend na 

het in artikel 34 bedoelde 

toewijzingsbericht toegang krijgen tot de 

in de artikel 19, lid 2 bis, en artikel 36 ter 

bedoelde procedure. 

Or. en 

Motivering 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 
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refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op basis van de toepassing van de 

referentiesleutel overeenkomstig lid 1, 

wijst het in artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem de lidstaat van 

toewijzing aan en deelt het deze 

informatie uiterlijk 72 uur na de in artikel 

22, lid 1, bedoelde registratie mee aan de 

begunstigde lidstaat en aan de lidstaat van 

toewijzing en neemt het de lidstaat van 

toewijzing op in het in artikel 23, lid 2, 

bedoelde elektronische bestand. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Schrapping omdat in artikel 36 bis een nieuw systeem wordt voorgesteld voor bepaling van de 

lidstaat van toewijzing. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 36 bis 

 Bepaling van lidstaat van toewijzing 

 1. Aan de hand van de in artikel 35 

bedoelde referentiesleutel , wijst het in 

artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem de zes lidstaten 

aan met het laagste aantal verzoekers in 

verhouding tot hun aandeel in een 

eerlijke verdeling. 

 2. Het geautomatiseerde systeem 
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opent voor elk van die zes lidstaten een 

overdrachtslijst met 30 plaatsen. Het 

EU-Asielagentschap ziet erop toe dat 

verzoekers overeenkomstig artikel 41 op 

een van de open overdrachtslijsten 

worden geplaatst. 

 3. Steeds wanneer alle beschikbare 

plaatsen op een overdrachtslijst zijn 

gevuld volgens het bepaalde in lid 2, geeft 

het geautomatiseerde systeem die 

informatie naar de begunstigde lidstaat en 

de lidstaat van toewijzing door, en voegt 

de lidstaat van toewijzing toe aan het 

elektronisch dossier bedoeld in artikel 23, 

lid 2. 

 4. Wanneer een overdrachtslijst vol is 

als bedoeld in lid 3 bis, opent het 

geautomatiseerde systeem een nieuwe lijst 

voor de lidstaat met het laagste aantal 

verzoekers in verhouding tot diens 

aandeel in een eerlijke verdeling 

waarvoor nog geen lijst is geopend. 

Or. en 

Motivering 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 36 ter 

 Gezinsherenigingsprocedure in geval van 

correctieve toewijzing 
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 1. Een lidstaat ten behoeve waarvan 

het correctieve toewijzingsmechanisme 

ingevolge artikel 34 wordt toegepast, is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van 

een bijzondere 

gezinsherenigingsprocedure voor de 

verzoeker en dient zorg te dragen voor een 

vlotte gezinshereniging en toegang tot de 

asielprocedures voor verzoekers wanneer 

er op het eerste gezicht voldoende 

aanwijzingen voor zijn dat zij 

waarschijnlijk recht hebben op 

gezinshereniging ingevolge artikel 10, 11, 

12 of 13. 

 2. Bij het nagaan of er voldoende 

aanwijzingen zijn dat de verzoeker 

gezinsleden heeft in de door hem 

genoemde lidstaat ziet de met bepaling 

van de verantwoordelijke lidstaat belaste 

lidstaat erop toe dat de verzoeker de 

toepasselijke definitie van gezins- en/of 

familieleden begrijpt en dat de verzoeker 

er zeker van is dat die gezins- en/of 

familieleden zich niet in een andere 

lidstaat ophouden. De met bepaling van 

de verantwoordelijke lidstaat belaste 

lidstaat zorgt er ook voor dat de verzoeker 

begrijpt dat hij niet in de lidstaat waar hij 

zegt gezins- en/of familieleden te hebben 

mag verblijven, tenzij zijn bewering door 

die lidstaat wordt bevestigd. Als de 

informatie van de verzoeker geen reden 

oplevert om te twijfelen aan de 

aanwezigheid van gezins- en/of 

familieleden in de door hem genoemde 

lidstaat wordt aangenomen dat er op het 

eerste gezicht voldoende aanwijzingen zijn 

dat er gezins- en/of familieleden van 

verzoeker in die lidstaat zijn om aan de 

vereisten van lid 1 te voldoen. 

 3. Als op grond van het bepaalde in 

de leden 1 en 2 op het eerste gezicht 

aannemelijk is dat de verzoeker recht 

heeft op gezinshereniging ingevolge 

artikel 10, 11, 12 of 13 geeft de 

begunstigde lidstaat daarvan 

kennisgeving aan de beroken lidstaat en 

wordt verzoeker naar die lidstaat 
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overgebracht.  

 4. De lidstaat die een verzoeker 

opneemt volgens de in lid 3 beschreven 

procedure gaat na of aan de voorwaarden 

voor gezinshereniging ingevolge artikel 

10, 11, 12 of 13 is voldaan. Als niet aan 

die voorwaarden blijkt te zijn voldaan 

zorgt de ontvangende lidstaat dat de 

verzoeker wordt herplaatst naar een 

andere lidstaat volgens de procedure van 

artikel 24 bis. 

 5. De verantwoordelijke autoriteiten 

in de lidstaat waar de verzoeker gezins- 

en/of familieleden zegt te hebben dient de 

verantwoordelijke autoriteiten van de met 

bepaling van de verantwoordelijke lidstaat 

belaste lidstaat behulpzaam te zijn met 

inlichtingen die de juistheid van de 

opgegeven gezinsbetrekkingen kunnen 

bevestigen. 

Or. en 

Motivering 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 37 Schrappen 

Financiële solidariteit  

1.  Een lidstaat kan na het verstrijken 

van een termijn van drie maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening en 
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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. 

2.  Het in artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem past tijdens 

deze periode van twaalf maanden de 

referentiesleutel toe op de lidstaten 

waarvoor het aantal verzoeken waarvoor 

zij verantwoordelijk zijn onder hun 

aandeel in de zin van artikel 35, lid 1, ligt, 

met uitzondering van de lidstaat die de 

bovenbedoelde informatie heeft 

opgenomen en de begunstigde lidstaat. 

Het in artikel 44, lid 1, bedoelde 

geautomatiseerde systeem telt elk verzoek 

dat anders zou zijn toegewezen aan de 

lidstaat die de bovenbedoelde informatie 

heeft opgenomen mee voor de berekening 

van het aandeel van die lidstaat, conform 

artikel 36, lid 4. 

 

3.  Aan het einde van de in lid 2 

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. 

 

4.  De Commissie stelt door middel 

van uitvoeringshandelingen een besluit 

vast volgens de in artikel 56 bedoelde 

onderzoeksprocedure, met nadere regels 
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voor de uitvoering van lid 3. 

5.  Het Asielagentschap van de 

Europese Unie monitort de toepassing van 

het mechanisme voor financiële 

solidariteit en brengt daarover jaarlijks 

verslag uit aan de Commissie. 

 

Or. en 

Motivering 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) draagt de verzoeker uiterlijk vier 

weken na het definitieve overdrachtsbesluit 

over aan de lidstaat van toewijzing. 

c) biedt de nodige assistentie om te 

zorgen dat het Asielagentschap van de EU 

de verzoeker uiterlijk vier weken na het 

definitieve overdrachtsbesluit kan 

overdragen aan de lidstaat van toewijzing. 

Or. en 

Motivering 

In verband met de voorgestelde overheveling van verantwoordelijkheid naar het Europees 

Asielagentschap. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de uitkomst van de 3. Wanneer de uitkomst van de 
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veiligheidsverificatie bevestigt dat de 

verzoeker om ernstige redenen kan worden 

geacht een gevaar te vormen voor de 

nationale veiligheid of de openbare orde, is 

de begunstigde lidstaat van verzoek de 

verantwoordelijke lidstaat en behandelt hij 

het verzoek in een versnelde procedure 

overeenkomstig artikel 31, lid 8, van 

Richtlijn 2013/32/EU. 

veiligheidsverificatie bevestigt dat de 

verzoeker om ernstige redenen kan worden 

geacht een gevaar te vormen voor de 

nationale veiligheid of de openbare orde, is 

de begunstigde lidstaat van verzoek de 

verantwoordelijke lidstaat en kan hij het 

verzoek behandelen in een versnelde 

procedure overeenkomstig artikel 31, lid 8, 

van Richtlijn 2013/32/EU. 

Or. en 

Motivering 

De Dublin-verordening moet duidelijke regels geven voor het bepalen van de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten voor verzoeken. Een lidstaat moet het recht houden om 

te beoordelen welke in het kader van de APR de beste procedure is voor behandeling van een 

verzoek. Als dat via een versnelde procedure het beste gaat moet dat mogelijk zijn maar niet 

verplicht. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Verzoekers die zich hebben laten 

registreren als samenreizend zoals 

bedoeld in artikel 22, lid 1, onder b) en 

voor wie de toewijzingsprocedure van 

toepassing is, maar die geen gezinsleden 

zijn, worden voor zover mogelijk aan 

dezelfde lidstaat toegewezen. 

Or. en 

Motivering 

In het herziene herplaatsingsmodel zoals door de rapporteur voorgesteld, kunnen verzoekers 

groepsgewijs aan een lidstaat worden toegewezen in plaats van enkel individueel, zonder dat 

dit een recht van bestemmingskeuze inhoudt, en alleen voorzover dit mogelijk is, dus anders 

dan bij gezinsleden die altijd naar dezelfde lidstaat moeten worden overgebracht. 
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Amendement  98 

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. 

De kosten van de overdracht van een 

verzoeker aan de lidstaat van toewijzing 

door het Asielagentschap van de EU 

komen ten laste van de algemene 

begroting van de Unie en worden gesteld 

op een vast bedrag van 300 EUR per 

persoon die wordt overgedragen 

overeenkomstig artikel 38, onder c). 

Or. en 

Motivering 

Uw rapporteur stelt voor de verantwoordelijkheid voor overdrachten uit hoofde van de 

Dublin-verordening van de lidstaten naar het Europees Asielagentschap over te hevelen. 

Verlaging van de vergoeding tot 300 EUR leveren een belangrijke besparing op die volgens 

de rapporteur ter ondersteuning van het systeem moet worden aangewend. 

 

Amendement  99 

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 75 % 

van zijn in artikel 35, lid 1, bedoelde 

aandeel ligt, wordt dat door het 

geautomatiseerde systeem gemeld aan de 

lidstaten en de Commissie. 

Or. en 

Motivering 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 
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allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk VII bis (new) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk VII bis 

 Wederzijdse solidariteit 

Or. en 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 43 bis 

 Opschorting van het correctiemechanisme 

voor toewijzing 

 Als tegen een lidstaat een besluit is 

genomen als bedoeld in artikel 19, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 2016/1624 

wegens tekortschieten in zijn 

verplichtingen in het beheer van zijn deel 

van de buitengrens, kan de Raad op 

voorstel van de Commissie, onverwijld een 

besluit nemen in de vorm van een 

uitvoeringshandeling, tot opschorting van 

het correctiemechanisme voor toewijzing 

bedoeld in artikel 34 van deze verordening 

ten behoeve van die lidstaat. Een besluit 

tot opschorting van het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

geldt voor een nader aan te geven periode 

van niet meer dan een jaar en kan worden 
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verlengd. Bij de voorbereiding en 

opstelling van de uitvoeringshandeling 

moet de Commissie ervoor zorgen dat alle 

documenten, waaronder ook de concept-

handeling tijdig en gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. Het Europees Parlement 

wordt onverwijld in kennis gesteld van 

alle verdere maatregelen en besluiten die 

genomen worden. 

Or. en 

Motivering 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 43 ter 

 Dwangmaatregelen 

 Als een lidstaat zijn verplichtingen uit 

hoofde Van Hoofdstuk VII niet nakomt, 

vindt de procedure toepassing die is 

geregeld in artikel XXX van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 zoals gewijzigd bij 

Verordening (EU) nr. XXXX. 
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Or. en 

Motivering 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de registratie en de 

monitoring van het aandeel in de 

verzoeken om internationale bescherming 

als bedoeld in artikel 22 en de toepassing 

van het in hoofdstuk VII vastgestelde 

toewijzingsmechanisme wordt een 

geautomatiseerd systeem ingesteld. 

1. Met het oog op de registratie en de 

monitoring van het aandeel in de 

verzoeken om internationale bescherming 

als bedoeld in artikelen 22 en 24 bis en de 

toepassing van het in hoofdstuk VII 

vastgestelde toewijzingsmechanisme wordt 

een geautomatiseerd systeem ingesteld. 

Or. en 

Motivering 

Het geautomatiseerd systeem moet niet alleen de correctieve toewijzing aankunnen maar ook 

het in het nieuwe artikel 24 bis voorgestelde toewijzingsmodel. 
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Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie krijgt toegang tot het 

geautomatiseerde systeem met het oog op 

de invoer en de aanpassing van de 

referentiesleutel overeenkomstig artikel 35, 

lid 4, en de invoer van de informatie als 

bedoeld in artikel 22, lid 3. 

2. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie krijgt toegang tot het 

geautomatiseerde systeem met het oog op 

de invoer en de aanpassing van de 

referentiesleutel overeenkomstig artikel 35, 

lid 4, de invoer van de informatie als 

bedoeld in artikel 22, lid 3, en de 

uitvoering van zijn taken ingevolge 

artikel 36 bis. 

Or. en 

Motivering 

In het nieuwe artikel 36bis wordt voorgesteld dat het Agentschap de verantwoording krijgt 

voor de invulling van de lijst met verzoekers uit staten waarvoor de toewijzing wordt 

gecorrigeerd, en dit amendement moet ervoor zorgen dat zij daarvoor toegang krijgen tot het 

elektronisch systeem. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In afwijking van het bepaalde in 

artikel 35 wordt de referentiesleutel voor 

de correctieve toewijzing in de eerste vijf 

jaar na … [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

berekend volgens de formule in 

bijlage I bis. 

Or. en 

Motivering 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 



 

PR\1118296NL.docx 83/95 PE599.751v02-00 

 NL 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In afwijking van het bepaalde in 

artikel 38, onder c) zorgt in de eerste vijf 

jaar na [de datum van inwerkingtreding 

van deze richtlijn] de lidstaat ten behoeve 

waarvan de correctieve toewijzing 

geschiedt, uiterlijk vier weken na het 

definitieve overdrachtsbesluit. 

 In afwijking van het bepaalde in 

artikel 42, lid 1, krijgt de begunstigde 

lidstaat een vergoeding voor de kosten van 

overdracht van de verzoeker naar de 

lidstaat van toewijzing met een vast 

bedrag van 300 EUR voor iedere 

overdracht ingevolge artikel 53. Deze 

financiële steun wordt verleend volgens de 

procedures van artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 516/2014. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement voorziet in een vijfjarige periode waarin de lidstaat de verantwoordelijkheid 

voor overdracht in het kader van het correctiemechanisme voor toewijzing behoudt in 
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afwijking van artikel 38(c), zodat het EUAA genoeg tijd krijgt om de nodige expertise en 

organisatie te verwerven om die verantwoordelijkheid over te kunnen nemen. Het EUAA 

krijgt vele extra taken uit hoofde van de nieuwe asielverordeningen en daarom moet het zich 

eerst op de belangrijkste aspecten richten om hoogwaardig werk te kunnen blijven leveren. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 58 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het Europees Asielagentschap moet in 

kaart brengen hoe het in de 

overgangsperiode bedoeld in artikel 53, 

lid 2 bis staat met de capaciteit voor de 

opvang van minderjarigen in de lidstaten, 

teneinde tekortkomingen te signaleren en 

de lidstaten ondersteuning te bieden voor 

het elimineren daarvan. 

Or. en 

Motivering 

Het is bijzonder belangrijk dat onbegeleide minderjarigen die in het kader van de correctieve 

toewijzing worden overgebracht, in elke lidstaat van de EU de nodige zorg krijgen. Daarom 

is het zaak dat het EUAA de nationale capaciteit kan beoordelen voor opvang van 

onbegeleide minderjarigen, zodat lidstaten zo nodig bijstand kunnen krijgen voor verbetering 

daarvan. 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 60 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verordening (EU) nr. 604/2013 wordt 

ingetrokken met betrekking tot de lidstaten 

die door deze verordening zijn gebonden 

wat betreft hun uit hun onderlinge 

betrekkingen voortvloeiende 

verplichtingen. 

Verordening (EU) nr. 604/2013 wordt 

ingetrokken. 

Or. en 
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Motivering 

Lidstaten met opt-outs moeten eenduidig kunnen kiezen om binnen het Dublin-systeem blijven 

of niet, want het zou voor onnodige complicaties zorgen als sommige lidstaten voor de 

Dublin III-verordening zouden kunnen kiezen terwijl alle andere naar Dublin IV overstappen. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage I bis 

 Overgangsregelingen voor de berekening 

van de referentiesleutel in artikel 35 

 1. Voor de toepassing van het 

correctieve toewijzingsmechanisme wordt 

het referentieaantal voor de respectieve 

lidstaten gedurende een in de bijlage 

nader bepaalde overgangstermijn 

vastgesteld door combinatie van een 

uitgangssleutel en de in artikel 35 

bedoelde referentiesleutel. Deze tijdelijke 

referentiesleutel, 

overgangsreferentiesleutel genoemd, geldt 

gedurende de overgangstermijn in plaats 

van de in artikel 35 bedoelde 

referentiesleutel. 

 2. De uitgangsreferentiesleutel 

bedoeld in lid 1 wordt berekend door het 

aantal door Eurostat geregistreerde 

aanvragen in de lidstaten voor de jaren 

2011, 2012, 2013, 2014 en 2016 bijeen te 

tellen, gedeeld door het totale aantal 

ingediende aanvragen in alle lidstaten 

over die periode. 

 3. Het EU-Asielagentschap berekent 

de uitgangsreferentiesleutel evenals de in 

artikel 35 bedoelde referentiesleutel. 

 4. De overgangs-referentiesleutel 

wordt als volgt berekend: 

 a) vanaf de inwerkingtreding tot het 

einde van het eerste kalenderjaar na de 

inwerkingtreding ('jaar X') is de 

overgangs-referentiesleutel dezelfde als de 
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normale referentiesleutel; 

 b) in jaar X+1 is de overgangs-

referentiesleutel gelijk aan 80 % van de 

uitgangs-referentiesleutel en 20 % van de 

in artikel 35 bedoelde referentiesleutel; 

 c) in jaar X+2 is de overgangs-

referentiesleutel gelijk aan 60 % van de 

uitgangs-referentiesleutel en 40 % van de 

in artikel 35 bedoelde referentiesleutel; 

 d) in jaar X+3 is de overgangs-

referentiesleutel gelijk aan 40 % van de 

uitgangs-referentiesleutel en 60 % van de 

in artikel 35 bedoelde referentiesleutel; 

 e) in jaar X+4 is de overgangs-

referentiesleutel gelijk aan 20 % van de 

uitgangs-referentiesleutel en 80 % van de 

in artikel 35 bedoelde referentiesleutel. 

 5. Na afloop van de termijn van 

lid 4, e), wordt referentiesleutel berekend 

volgens artikel 35. 

Or. en 

Motivering 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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TOELICHTING 

Een goed werkend asielstelsel op de grondslag van solidariteit is mogelijk! 

 

De huidige Dublinverordening die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de aanvraag 

van een asielzoeker, is thans niet meer bruikbaar. Dat werd duidelijk in 2015, toen meer dan 

een miljoen mensen op de vlucht sloegen voor oorlog, conflicten en vervolging, en 

internationale bescherming in de EU aanvroegen, met de totale ontwrichting van het 

Dublinsysteem tot gevolg. 

 

In antwoord hierop presenteerde de Europese Commissie in mei 2016 een voorstel voor een 

herziene Dublinverordening. Aangewezen als rapporteur voor deze herziening heb ik het 

voorstel bestudeerd en mij beraden op de formulering van het standpunt van het Europees 

Parlement, en ben thans zover dat ik een ontwerpverslag kan voorleggen. 

 

De EU staat voor een beslissende keuze. We kunnen niet doorgaan met verwaterde 

compromissen en ad-hocnoodoplossingen voor crisissituaties waarvan we allemaal tevoren 

weten dat ze te laat of helemaal niet zullen worden uitgevoerd. Nee, we moeten innovatief en 

creatief te werk gaan. Mijn conclusie is dat de huidige Dublinverordening fundamenteel moet 

worden veranderd en met de nieuwe verordening zeker moet worden gesteld dat: 

• alle landen een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor asielzoekers,  

• lidstaten met buitengrenzen, voor de meeste vluchtelingen het eerste land van 

aankomst in Europa, hun verantwoordelijkheid nemen voor de registratie van 

alle mensen die aankomen en voor de bescherming en de handhaving van de 

EU-buitengrenzen, 

• mensen die internationale bescherming behoeven veel sneller worden geholpen 

dan nu, terwijl degenen die geen recht blijken te hebben op asiel op snelle en 

waardige manier naar hun land worden teruggestuurd. 

 

Het is tijd om afscheid te nemen van een systeem dat vluchtelingen in de armen drijft van 

gewetenloze mensensmokkelaars die hen overal door Europa loodsen. In plaats daarvan 

moeten we een systeem inrichten dat alle vluchtelingen aanmoedigt om zich meteen bij 

aankomst in de EU te laten registreren. 

 

Asielzoekers moeten er vertrouwen in krijgen dat zij een juridisch correcte asielprocedure 

tegemoet kunnen zien, ongeacht in welke lidstaat zij hun aanvraag indienen. Ook moeten zij 

beseffen dat zij niet zelf kunnen beslissen in welke lidstaat zij asiel zullen aanvragen maar dat 

de Europese Unie hun asielaanvraag onderzoekt en hun internationale bescherming verleent. 

 

De nieuwe Dublinverordening moet eenvoudig zijn, op degelijke principes berusten en in de 

praktijk uitvoerbaar zijn. Ik denk dat ik in mijn ontwerpverslag de hoofdlijnen hiervoor heb 

weten aan te geven. Een en ander vergt wel de volle en gelijke deelname van alle lidstaten. 

Volledige uitvoering betekent gedeelde verantwoordelijkheid en werkelijke solidariteit. 

 

Nodig is een werkbaar permanent herplaatsingssysteem 

 

De ad-hocherplaatsing van 160 000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland is grotendeels 

op een mislukking uitgelopen. We moeten uit de ervaringen met dit systeem lering trekken 
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om in de Dublinverordening een soepel en praktijkbestendig herplaatsingssysteem te kunnen 

inbouwen. 

 

De belangrijkste lering uit de tijdelijke herplaatsingsregeling, die midden in een reeds 

uitgebroken crisis werd ingevoerd, is dat crisisregelingen en varianten daarop reeds moeten 

bestaan voordat de crisis intreedt. De besluitvorming in Europa is eenvoudig niet direct 

genoeg om in een zo complexe materie en midden in een lopende crisis tijdig en adequaat te 

kunnen optreden. 

 

Bestaande maatregelen zoals de vroegtijdige waarschuwingsregeling in de Dublinverordening 

of de richtlijn inzake tijdelijke bescherming, die bedoeld zijn voor noodsituaties maar die een 

stemming in de Raad vereisen, zijn nooit in gang gezet, hoe groot de crisis ook was. Het is 

daarom niet verstandig om een herplaartsingsregeling op iets anders dan een geautomatiseerd 

systeem te baseren. 

 

Wijzigingen in het door de Commissie voorgestelde model voor correctieve toewijzing 

 

De volgende wijzigingen worden voorgesteld ter verbetering van het door de Commissie 

voorgestelde correctieve toewijzingsmodel. 

 

Geen pre-Dublin ontvankelijkheidstoetsing 

Het voorgestelde vereiste dat eerst wordt nagegaan of een aanvraag ontvankelijk is voordat de 

verantwoordelijke lidstaat wordt aangewezen, zou een onoverkomelijke administratieve 

opgave zijn voor de lidstaten aan de frontlijn. 

 

Invoering van een soepele gezinsprocedure 

De Commissie stelt voor alle gezinshereniging vanuit een tweede lidstaat van toewijzing te 

doen plaatsvinden, wat dubbele overdrachten met zich zou brengen, een kostbare 

aangelegenheid. Het belangrijkste andere alternatief is de frontlijn-lidstaat de 

gezinshereniging te laten uitvoeren wat de administratieve belasting zou vergroten en de 

procedures verlengen. Ik stel een middenweg voor: de verzoeker wordt overgedragen aan de 

lidstaat waar hij zegt gezinsleden te hebben, die dan de beoordeling verricht. Als verzoeker in 

de door hem genoemde lidstaat geen gezinsleden blijkt te hebben wordt hij doorverwezen 

naar een lidstaat die via het correctieve toewijzingsmechanisme wordt bepaald.  

 

Verzoeken om toepassing van de discretionaire clausule 

Verzoekers moeten de mogelijkheid krijgen een lidstaat te vragen van zijn discretionaire 

bevoegdheid gebruik te maken om verantwoordelijkheid op zich te nemen zonder daartoe te 

zijn verplicht, Vrijwillige aanvaarding van sommige verzoekers zouden dan voor het quotum 

van die lidstaat meetellen. Aanvaarding van verzoekers met betere vooruitzichten voor 

integratie volgens dit systeem zou dan een interessante propositie zijn voor de lidstaten, en 

voor verzoekers een stimulans om aan het systeem mee te werken. 

 

Groepsgewijze toewijzing 

In plaats van herplaatsing van telkens één individuele aanvrager zouden beter groepen van 

maximaal 30 aanvragers tegelijk kunnen worden herplaatst. In verband met deze wijziging 

stel ik voor verzoekers de mogelijkheid te geven zich bij aankomst in Europa als groep te 

laten registreren. Een dergelijke groepsregistratie houdt dan niet het recht in van overdracht 

naar een bepaalde lidstaat, maar alleen het recht om samen met de andere leden van de groep 
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te worden overgedragen naar een volgens het correctieve toewijzingssysteem te bepalen 

lidstaat. 

 

Koppeling tussen correctieve toewijzing en grensbescherming 

Als een lidstaat die met het correctieve toewijzingsmechanisme wordt geholpen zijn 

verplichtingen jegens de andere lidstaten rond het beheer van de buitengrenzen en de 

registratie van verzoekers niet nakomt, moet het mogelijk zijn de correctieve toewijzing ten 

behoeve van dat land op te schorten, bij door de Raad te nemen besluit. 

 

Drempels voor activering van correctieve toewijzing 

De Commissie stelt voor dat een lidstaat 150 % van zijn eerlijk aandeel aan verzoekers 

opneemt alvorens hulp te krijgen via het correctiemechanisme voor toewijzing. Ik stel voor 

die drempel te verlagen tot 100 %. Ook stel ik voor de correctieve toewijzing te laten stoppen 

zodra het relatieve aandeel van de lidstaat waar correctieve toewijzing plaatsvindt, is gezakt 

tot 75 % van de totale toewijzingen, om te zorgen dat een lidstaat niet steeds opnieuw het 

mechanisme in en uit blijft gaan. 

 

Dwangmaatregelen en "opt-out" tegen de prijs van financiële solidariteit 

De Commissie stelt voor een "opt-out"-mogelijkheid van het correctiemechanisme in te 

voeren waardoor een lidstaat zich kan uitkopen door betaling van 250 000 euro per verzoeker. 

Ik vind een dergelijke koehandel waar het om mensen gaat onaanvaardbaar en stel voor deze 

bepaling te schrappen. 

 

Elke lidstaat moet de wetgeving respecteren die democratisch door beide wetgevers wordt 

uitgevaardigd. In dit verband voel ik mij verontrust door uitlatingen van vooraanstaande 

politici die zeggen de democratische besluiten van de EU te zullen negeren als deze niet 

stroken met hun nationale voorkeuren. Gezien die uitlatingen heb ik voorgesteld om 

behoorlijke deelname aan het correctiemechanisme als voorwaarde te stellen voor aanspraken 

uit het Europees Structuur- en Investeringsfonds. Het zou onredelijk zijn om lidstaten die hun 

eigen verplichtingen uit hoofde van gezamenlijk afgesproken regels verzuimen, te laten 

profiteren van andere lidstaten die wel solidair zijn. 

 

Geleidelijke invoering van het correctieve toewijzingsmodel 

Ik stel een overgangstermijn voor van vijf jaar voor de verdeelsleutel ter bepaling van de 

quotas voor elke lidstaat. Aan het begin van die overgangstermijn wordt de sleutel berekend 

op basis van het gemiddeld percentage van het aantal in het verleden ingediende aanvragen 

om internationale bescherming in de verschillende lidstaten. Na elk jaar wordt 20 % van de 

historische sleutel afgetrokken om bij de door de Commissie voorgestelde, en op BNP en 

bevolkingsaantal gebaseerde sleutel te worden opgeteld. 

 

Dankzij dit systeem zullen de lidstaten die eerder grote aantallen asielzoekers hebben 

opgevangen hun aandeel in de verantwoordelijkheid geleidelijk zien afnemen. Tegelijkertijd 

krijgen de lidstaten met minder ervaring hiermee de tijd om hun opvangfaciliteiten uit te 

breiden, liefst met de steun van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds, AMIF, en de hulp 

van het EU-Asielagentschap. 

 

Deugdelijke zorg voor kinderen, met speciale aandacht voor onbegeleide kinderen 

Waar het gaat om onbegeleide minderjarigen zou door snelle aanwijzing van een voogd 

(binnen vijf dagen), betere beoordeling van het belang van het kind, en inschakeling van 
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multidisciplinaire teams voor zulke beoordelingen, het vertrouwen van minderjarigen kunnen 

worden gewonnen en de schadelijke invloed van mensensmokkelaars kunnen worden 

gebroken. Dat vergroot de kansen enorm dat minderjarigen vertrouwen krijgen in het systeem 

en mee willen werken. We mogen niet verdergaan met een systeem waardoor duizenden 

kinderen zoekraken, zoals thans helaas het geval is. Dankzij de sterk verbeterde procedures 

voor gezinshereniging en de mogelijkheid om de toepassing van de discretionaire bepaling 

aan te vragen zullen minderjarigen sneller toegang tot de procedures en een stabiele omgeving 

krijgen. 

 

Investeren in informatie en adequate zorg, met name voor onbegeleide minderjarigen zodra 

dezen de Unie binnenkomen, zal beduidende besparingen opleveren in andere onderdelen van 

het Dublinstelsel, omdat de noodzaak van meerdere overdrachten, langdurige beroepszaken 

en dergelijke minder wordt.  

 

Een systeem waarmee de onderliggende oorzaak van secundaire migratiebewegingen zal 

wegvallen 

Verbreking van het verband tussen de registratie van een aanvraag in een lidstaat en de 

verantwoordelijkheid die daardoor aan die lidstaat toevalt, is essentieel om de Dublin-

verordening te laten functioneren. Een element hierbij is ervoor te zorgen dat de procedures in 

de verordening uitvoerbaar zijn en praktisch. 

 

Ik steun de Commissie ten volle in haar ambitie om de mazen te dichten die verschuiving van 

de verantwoordelijkheid mogelijk maken en te zorgen dat de procedures worden versneld. 

Maar dat geldt slechts een deel van het probleem. In theorie valt de verantwoordelijkheid toe 

aan het land van eerste aankomst in de EU, tenzij andere criteria in de verordening de 

verantwoordelijkheid aan een specifiek land toedelen. In de praktijk is dat echter nagenoeg 

onmogelijk aan te tonen tenzij er een registratie in de Eurodac database is opgenomen wat 

thans vaak niet het geval is. 

 

Na maanden van nutteloze bureaucratische bemoeienissen neemt dan gewoonlijk de lidstaat 

waar de verzoeker zich bevindt uiteindelijk de verantwoordelijkheid op zich. Dit betekent 

vertraging in de procedures, met alle kosten en onzekerheid van dien, en het belangrijkste is 

nog dat het voor een verzoeker vaak lonend blijkt om naar een specifieke lidstaat te reizen om 

daar zijn verzoek in te dienen. Secundaire migratiestromen worden hierdoor aangemoedigd. 

 

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en te zorgen voor een eenvoudige regel voor 

toewijzing stel ik voor de criteria voor irreguliere binnenkomst te veranderen. Wanneer een 

verzoeker zijn aanvraag indient in een frontlijn-lidstaat van waaruit geen correctieve 

toewijzing plaatsvindt, blijft die lidstaat verantwoordelijk voor de aanvraag, zoals dat ook nu 

geldt. Dat is van cruciaal belang om de koppeling tussen deugdelijk beheer van de 

buitengrenzen en het Dublinsysteem zeker te stellen. In het nieuwe systeem zullen ook de 

frontlijn-lidstaten met het systeem van correctieve toewijzing worden geholpen zodra zij hun 

deel van de collectieve verantwoordelijkheid nemen. 

 

Als een asielzoeker vanuit het eerste land van aankomst zonder zich te laten registreren 

doorreist naar een andere lidstaat en daar asiel aanvraagt, wordt die tweede lidstaat niet 

verantwoordelijk voor de aanvraag. In plaats van het ingewikkelde en niet-werkbare systeem 

waarbij we doen alsof we mensen naar het eerste aankomstland kunnen terugsturen, zou 
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volgens het correctiemechanisme de verzoeker aan een verantwoordelijke lidstaat worden 

toegewezen en daarheen worden overgedragen. 

 

Met dit systeem worden asielzoekers zich ervan bewust dat doorreizen naar een specifieke 

lidstaat betekent dat zij automatisch uit dat land zullen worden verwijderd. De criteria moeten 

eenvoudig toepasbaar zijn en voor verzoekers in zoverre dissuasief dat de onderliggende 

redenen om de aanvraag niet in het eerste land van aankomst om bescherming te verzoeken, 

in feite zouden wegvallen. Ook neemt dit systeem voor een lidstaat alle drijfveren weg om 

registratie van potentiële asielzoekers op hun grondgebied uit de weg te gaan. 

 

Het moet kristalhelder zijn dat zij niet kunnen kiezen welke lidstaat voor hun aanvraag 

verantwoordelijk zal zijn, en dat de enige weg naar verkrijging van legale status in Europa is 

zich aan het officiële systeem te houden. 

 

Een Dublinverordening waarvoor verzoekers begrip en acceptatie kunnen opbrengen 

Door de stimulerende prikkels voor secundaire migratiestromen weg te nemen en over te gaan 

naar een model waarbij alle verzoekers meteen bij aankomst worden geregistreerd, wordt 

ruimte geschapen om in informatie aan verzoekers te investeren en speciale bescherming te 

bieden aan minderjarigen. Wanneer verzoekers afdoende worden geïnformeerd en vragen 

over de werking van het systeem kunnen stellen kunnen we vertrouwen in het systeem winnen 

en soepeler procedures bewerkstelligen. 

 

Volgens de huidige regeling worden door de Commissie alleen wat informatieblaadjes 

verspreid. Dat beantwoordt niet aan de behoefte onder verzoekers. Ik stel daarom voor het 

EU-Asielagentschap in nauwe samenwerking met nationale instanties een breed assortiment 

informatieproducten te laten uitbrengen. De wetgevers hoeven zich niet met format en inhoud 

bezig te houden, maar kunnen beter aan het agentschap zelf overlaten hiervoor de meest 

geschikte formats en moderne IT-tools te kiezen, zodat de nodige informatie in opvangcentra 

en hotspots enz. klaarligt om in de dagelijkse behoefte te voorzien. 

 

Het voortbestaan van de verkeersvrijheid in Europa hangt af van de Dublinhervorming  

In 2015 was te zien hoe de lidstaten een voor een terugkeerden naar controles aan de interne 

grenzen als direct gevolg van de zogenoemde vluchtelingencrisis. Als we het Europese 

asielstelsel rond de kern van de Dublinverordening niet fundamenteel wijzigen en deze 

onwerkbare toestand op zijn beloop laten, zou dat wel eens het begin van het einde kunnen 

betekenen voor het Schengenstelsel en het vrije personenverkeer in Europa. 

 

Elke verantwoordelijke politicus in Europa moet daarvan zijn doordrongen, ongeacht zijn 

standpunt over de asielwetgeving. Het hervormde asielstelsel moet functioneren in het veld, in 

de praktijk en anders dan het huidige stelsel moet ervoor zorgen dat iedereen wordt 

gestimuleerd om zich aan de regels te houden. 
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Betreft:  Voorstel voor een verordening 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 (herschikking) 

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

 

 

Geachte voorzitter, 

 

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig 

artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees 

Parlement. 

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:  

 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 

inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake 

bevoegde commissie hiervan in kennis. 

 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn 

amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben 

op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten. 

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 

het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp 

van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in 

kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig 

artikel 58 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens 

is het herschikkingsontwerp in te trekken." 

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan de vertegenwoordigers hebben 

deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep die het voorstel tot herschikking 

onderzoekt, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de 

Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen 
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bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden aangegeven en dat met betrekking tot 

de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke 

wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande 

teksten behelst, zonder inhoudelijke wijziging. 

 

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van dinsdag 

29 november 2016 met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen en 1 onthouding1 besloten aan te 

bevelen dat de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken het voorstel overeenkomstig artikel 104 behandelt. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Bijl.: Advies van de adviesgroep 

 

                                                 
1 De volgende leden waren aanwezig: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho 

e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE 

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE 

JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 6 oktober 2016 

ADVIES 

 AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

  DE RAAD 

  DE COMMISSIE 

Voorstel voor een verordening 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 

COM(2016)0270 van 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep 

van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 25 mei 

en 7 juli 2016 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te 

onderzoeken. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd het voorstel voor een verordening van het Europees 

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

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 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, onderzocht, waarna de adviesgroep in onderling overleg 

heeft vastgesteld dat het volgende zou moeten worden aangeduid met de grijze achtergrond 

die gewoonlijk wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven: 

– de voorgestelde toevoeging in artikel 1 van de woorden "als enige"; 

– de voorgestelde verwijdering in paragraaf 5 en 6 van artikel 8 van de woorden "broers of 

zussen"; 

– de voorgestelde toevoeging in artikel 10, lid 1, van het woord "alleen"; 

– de voorgestelde verwijdering in artikel 10, lid 2, van de woorden "dan wel zijn broer of 

zus"; 

– de voorgestelde verwijdering in artikel 13 van de inleidende formule, met name "en/of 

minderjarige ongehuwde broers of zussen"; 
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– en de volledige tekst van bijlage I. 

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het 

voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 

aangemerkt. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 

ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen 

geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder 

inhoudelijke wijzigingen. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juridisch adviseur  Juridisch adviseur  Directeur-generaal 

 


