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Retsudvalget
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0049/2009)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for 
procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international 
beskyttelse (omarbejdning) 
(KOM(2009)0554 – 2009/0165(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens juridiske tjenester gennemgå Kommissionens forslag til 
omarbejdning.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 27.-28. januar 2010.

Bilag

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.02, s. 1.
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RÅDGIVENDE ARBEJDSGRUPPE

Bruxelles den 23. november 2009

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for 
procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse 
(omarbejdning)
KOM(2009)0554 af 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møderne den 29. 
oktober og 4. november 2009 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2003 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne konstaterede 
den rådgivende arbejdsgruppe samstemmende følgende:

1) Følgende dele af teksten til forslaget til omarbejdning burde have været fremhævet med 
den grå font, der almindeligvis bruges til at fremhæve væsentlige ændringer:

- i betragtning 30 den foreslåede erstatning af ordene "kan betragtes som flygtning" med 
ordene "har ret til international beskyttelse";
- i artikel 13, stk. 4, ordene "stk. 2, litra b)" og den foreslåede udeladelse af ordene "og c) og 
stk. 3";
- i artikel 21, stk. 1, de indledende ord og i artikel 21, stk. 3, litra a), den foreslåede udeladelse 
af ordene "og 14" og den foreslåede tilføjelse af ordene "og 15";
- i artikel 24, stk. 1, litra a), den foreslåede tilføjelse af artiklens nummer 15 og den foreslåede 
erstatning af artiklens nummer 14 med 15;
- i artikel 36, stk. 3, litra b), den foreslåede udeladelse af artiklens nummer "32, stk. 2" og den 
                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen.
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foreslåede tilføjelse af artiklens nummer "35, stk. 3";
- i artikel 40, stk. 1, første afsnit, punkt b), den foreslåede tilføjelse af ordene "og 15";
- i artikel 46, første afsnit, den sidste sætning "De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv";
- i artikel 46, fjerde afsnit, de sidste ord "og en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv".

2) I artikel 50 bør de sidste ord i artikel 46 i Rådets direktiv 2005/85/EF ("i overensstemmelse 
med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab") genindføres.

Efter behandlingen konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at forslaget ikke 
omfatter andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret i forslaget eller i 
nærværende udtalelse. Den rådgivende gruppe konkluderede endvidere, for så vidt angår 
kodifikation af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt, at forslaget udelukkende 
består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.
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