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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 wordt elk herschikkingsvoorstel 
van de Commissie onderzocht door een adviesgroep, bestaande uit de juridische diensten van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 27-28 januari 
2010 over deze tekst uitspreken.

Annex

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Bijlage

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 23 november 2009

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van 
internationale bescherming
COM(2009)554 van 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 29 
oktober en 4 november 2009 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de 
Commissie te onderzoeken

Tijdens die bijeenkomsten1 heeft de adviesgroep na bestudering van het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2005/85/EG
van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de 
lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming in onderlinge 
overeenstemming het volgende vastgesteld:

1) De volgende delen van de tekst van het herschikkingsvoorstel hadden grijs gearceerd 
moeten worden, zoals gebruikelijk is voor het aangeven van inhoudelijke wijzigingen:

- in overweging 30, de voorgestelde vervanging van de woorden "als vluchteling" door de 
woorden "voor internationale bescherming";
- in artikel 13, lid 4, de woorden "lid 2, onder b)" en de voorgestelde schrapping van de 
woorden "en c) en lid 3";
- in artikel 21, lid 1, de inleidende formule, en in artikel 21, lid 3, onder a), de voorgestelde 
schrapping van de woorden "en 14" en de voorgestelde toevoeging van de woorden "en 15";
- in artikel 24, lid 1, onder a), de voorgestelde toevoeging van het artikelnummer 15 en de 
                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel; bij haar onderzoek is 
zij uitgegaan van de Engelse versie, de originele versie van de te behandelen tekst.
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voorgestelde vervanging van artikelnummer 14 door artikelnummer 16;
- in artikel 36, lid 3, onder b), de voorgestelde schrapping van het artikelnummer "32, lid 2" 
en de voorgestelde toevoeging van het artikelnummer 35, lid 3";
- in artikel 40, lid 1, eerste alinea, onder b), de voorgestelde toevoeging van de woorden "en
15";
- in artikel 46, eerste lid, de laatste zin, "Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen
onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en 
deze richtlijn";
- in artikel 46, vierde lid, de laatste woorden "alsmede een tabel ter weergave van het verband 
tussen die bepalingen en deze richtlijn".

2) In artikel 50 moeten de laatste woorden van artikel 46 van Richtlijn 2005/85/EG van de 
Raad ("overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap") opnieuw 
worden opgenomen.

Bijgevolg is de adviesgroep na bestudering van het voorstel unaniem tot de conclusie 
gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die, die in het 
voorstel of in het onderhavige advies als zodanig worden aangemerkt. Voorts heeft de 
adviesgroep, ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere 
wettekst met die inhoudelijke wijzigingen, geconcludeerd dat het voorstel een loutere 
codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.
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