
AM\806907NL.doc PE439.335v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2009/2240(INI)

5.3.2010

AMENDEMENTEN
1 - 46

Ontwerpverslag
Rui Tavares
(PE431.182v01-00)

over de vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de 
EU
(2009/2240(INI))



PE439.335v01-00 2/22 AM\806907NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\806907NL.doc 3/22 PE439.335v01-00

NL

Amendement 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de 2908e 
vergadering van de Raad Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 28 november 
2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)) 
met bijzondere aandacht voor de opvang 
van Iraakse vluchtelingen,

Or. en

Amendement 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
7 mei 2009 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 (2008/0243(COD)),

Or. en

Amendement 3
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging Α

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een billijk en 
realistisch migratiebeleid in de EU, dat de 

A. overwegende dat een billijk en 
realistisch migratiebeleid in de EU, dat de 



PE439.335v01-00 4/22 AM\806907NL.doc

NL

invoering van een gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) inhoudt, een 
doeltreffend hervestigingsprogramma moet 
omvatten dat een duurzame oplossing biedt 
voor vluchtelingen die niet naar hun land 
van herkomst kunnen terugkeren en geen 
bescherming kunnen krijgen in het eerste 
asielland,

invoering van een gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) inhoudt, een 
doeltreffend, degelijk en duurzaam
hervestigingsprogramma moet omvatten 
dat een duurzame oplossing biedt voor 
vluchtelingen die niet naar hun land van 
herkomst kunnen terugkeren en geen 
bescherming kunnen krijgen in het eerste 
asielland,

Or. el

Amendement 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een billijk en 
realistisch migratiebeleid in de EU, dat de 
invoering van een gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) inhoudt, een 
doeltreffend hervestigingsprogramma moet 
omvatten dat een duurzame oplossing biedt 
voor vluchtelingen die niet naar hun land 
van herkomst kunnen terugkeren en geen 
bescherming kunnen krijgen in het eerste 
asielland,

A. overwegende dat een billijk en 
realistisch migratiebeleid in de EU, dat de 
invoering van een gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) inhoudt, een 
doeltreffend hervestigingsprogramma moet 
omvatten dat een duurzame oplossing biedt 
voor vluchtelingen die niet naar hun land 
van herkomst kunnen terugkeren en geen 
bescherming en bestaansmiddelen kunnen 
krijgen in het eerste asielland,

Or. en

Amendement 5
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging Β

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat hervestiging niet 
alleen een humanitair doel dient ten 
aanzien van de personen die worden 
hervestigd, maar ook derde landen verlost 
van de last die de opvang van grote 
aantallen vluchtelingen met zich brengt,

B. overwegende dat hervestiging niet 
alleen een humanitair doel dient ten 
aanzien van de personen die worden 
hervestigd, maar ook derde landen verlost 
van de last die de opvang van grote 
aantallen vluchtelingen met zich brengt, en 
een zeer nuttig instrument is om 
verantwoordelijkheid te verdelen,
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Or. el

Amendement 6
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat strategisch 
gebruik van het hervestigingsprogramma 
directe en indirecte voordelen kan 
opleveren, niet enkel voor hervestigde 
vluchtelingen, maar ook voor andere 
vluchtelingen die in het eerste asielland 
blijven, voor het gastland en voor andere 
landen en ook met betrekking tot alle 
internationale regelingen om hen te 
beschermen,

Or. el

Amendement 7
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het 
hervestigingsprogramma ertoe kan 
bijdragen illegale immigratie minder 
aantrekkelijk te maken voor vluchtelingen 
die de Europese Unie proberen binnen te 
geraken,

Or. el

Amendement 8
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de behoefte om 
solidariteit te tonen met derde landen die 
grote aantallen vluchtelingen op zoek 
naar internationale bescherming 
onderdak verlenen een belangrijke factor 
is en de behoefte weerspiegelt om ook 
binnen de EU solidariteit te tonen, 

Or. el

Amendement 9
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat samenwerking met 
derde landen die reeds verscheidene 
hervestigingsprogramma’s hebben 
uitgevoerd, moet worden aangemoedigd 
zodat gebruik kan worden gemaakt van 
hun ervaring met integratiemaatregelen en 
de algemene kwaliteit van de 
hervestigingsinitiatieven,

F. overwegende dat samenwerking met 
derde landen die reeds verscheidene 
hervestigingsprogramma’s hebben 
uitgevoerd, moet worden aangemoedigd 
zodat, via de uitwisseling van beste 
praktijken, gebruik kan worden gemaakt 
van hun ervaring met opvang- en
integratiemaatregelen en de algemene 
kwaliteit van de hervestigingsinitiatieven,

Or. el

Amendement 10
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat zowel lokale als 
internationale overheidsinstanties en niet-
gouvernementele organisaties, met name 
de UNHCR, bij alle fasen van het 
hervestigingsprogramma van de EU 
moeten worden betrokken, zodat zij hun 
eigen informatie en logistieke 
deskundigheid en ervaring kunnen 
bijdragen,

G. overwegende dat zowel lokale als 
internationale overheidsinstanties en niet-
gouvernementele organisaties, met name 
de UNHCR, bij alle fasen van het 
hervestigingsprogramma van de EU 
moeten worden betrokken, zodat zij hun 
eigen informatie, technische 
deskundigheid, logistieke voorbereiding en 
ervaring kunnen bijdragen,
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Or. en

Amendement 11
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Europese 
hervestigingsprogramma het 
hervestigingsproces niet ingewikkelder 
mag maken,

Or. el

Amendement 12
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 7 mei 2009 
ook heeft opgeroepen tot verplichte 
solidariteit voor de hervestiging van 
vluchtelingen binnen de EU, terwijl onder 
meer de opvangmogelijkheden van een 
lidstaat onvoldoende zijn, om de 
hervestiging van personen die 
internationale bescherming genieten in 
andere lidstaten te vergemakkelijken, op 
voorwaarde dat de betrokkenen daarin 
toestemmen en dat hun grondrechten 
worden nageleefd,

Or. en

Amendement 13
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) naar verwachting in 2010 
operationeel zal worden; overwegende dat 
het de lidstaten zal kunnen ondersteunen 
bij het uitvoeren van 
hervestigingsinitiatieven en voor de 
coördinatie van het beleid binnen de EU 
zal kunnen zorgen, 

H. overwegende dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) naar verwachting in 2010 
operationeel zal worden; overwegende dat 
het de lidstaten zal kunnen ondersteunen 
bij het uitvoeren van 
hervestigingsinitiatieven en voor de 
coördinatie van het beleid binnen de EU 
zal kunnen zorgen; overwegende dat het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken actief moet deelnemen aan de 
onderhandelingen tussen de lidstaten, de 
Commissie en de UNHCR,

Or. el

Amendement 14
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de aandacht niet alleen 
moet worden gevestigd op de noodzaak om 
meer lidstaten bij de hervestiging van 
vluchtelingen te betrekken, maar ook op de 
kwaliteit en de doeltreffendheid van de 
hervestiging, met nadruk op 
integratiemaatregelen,

I. overwegende dat de aandacht niet alleen 
moet worden gevestigd op de noodzaak om 
meer lidstaten bij de hervestiging van 
vluchtelingen te betrekken, maar ook op de 
kwaliteit, de duurzaamheid en de 
doeltreffendheid van de hervestiging, met 
nadruk op integratiemaatregelen,

Or. el

Amendement 15
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat toegang tot de 
arbeidsmarkt voor volwassenen en de 
onmiddellijke integratie van minderjarigen 
op school essentieel zijn voor het slagen 

K. overwegende dat toegang tot de 
arbeidsmarkt voor volwassenen en de 
onmiddellijke integratie van minderjarigen 
op school essentieel zijn voor het slagen 
van een doeltreffend hervestigingsinitiatief 
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van een doeltreffend hervestigingsinitiatief, en dat zij daarom toegang moeten hebben 
tot opleidings- en 
beroepsbegeleidingsdiensten,

Or. el

Amendement 16
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, 
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er zowel bij de 
overheid (bijvoorbeeld gemeenten) als in 
het maatschappelijk middenveld 
(bijvoorbeeld ngo’s, 
liefdadigheidsinstellingen, scholen en 
sociale diensten) verscheidene organisaties 
zijn die over de nodige ervaring en 
deskundigheid beschikken om follow-
upmaatregelen te kunnen uitvoeren,

L. overwegende dat verscheidene 
organisaties, bij de overheid (bijvoorbeeld 
gemeenten) en in het maatschappelijk 
middenveld (bijvoorbeeld ngo’s, 
liefdadigheidsinstellingen, scholen en 
sociale diensten) alsook 
kerkgenootschappen over de nodige 
ervaring en deskundigheid beschikken om 
follow-upmaatregelen te kunnen uitvoeren,

Or. en

Amendement 17
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat hervestiging moet 
worden gebruikt als aanvulling op en 
zonder veronachtzaming van andere 
duurzame oplossingen voor mensen die 
internationale bescherming aanvragen in de 
EU,

O. overwegende dat hervestiging moet 
worden gebruikt als aanvulling op en 
zonder veronachtzaming van andere 
duurzame oplossingen voor mensen die 
internationale bescherming aanvragen in de 
EU en dat de inspanningen op het gebied 
van de hervestiging van vluchtelingen het 
streven naar eerlijke en effectieve toegang 
tot asiel binnen de EU niet mogen 
verminderen,

Or. en



PE439.335v01-00 10/22 AM\806907NL.doc

NL

Amendement 18
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat lidstaten die nog nooit 
aan hervestigingsprogramma’s hebben 
deelgenomen, grote moeilijkheden zullen 
ondervinden om deel te nemen als zij geen 
toegang krijgen tot personele middelen, 
deskundig advies en permanente follow-up,

Q. overwegende dat lidstaten die nog nooit 
aan hervestigingsprogramma’s hebben 
deelgenomen, grote moeilijkheden zullen 
ondervinden om deel te nemen als zij geen 
toegang krijgen tot informatie, personele 
middelen, deskundig advies en permanente 
follow-up en dat het moeilijk zal zijn om 
meer lidstaten te betrekken,

Or. el

Amendement 19
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. pleit voor maatregelen om lidstaten 
en lokale overheden in kennis te stellen 
van de voordelen die voortvloeien uit de 
hervestiging van vluchtelingen;

Or. el

Amendement 20
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de oprichting van private 
financieringsmechanismen en bredere 
publiek-private initiatieven aan te 
moedigen om het Europese 
hervestigingsprogramma te schragen;

Or. el
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Amendement 21
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat in het kader van 
de nieuwe financiële doelstellingen 
(2013–2017) een specifieke begroting voor 
hervestiging moet worden opgesteld. Dit 
kan in de vorm van een specifiek 
hervestigingsfonds en moet financiële 
steun bieden met het oog op een 
ambitieuzer hervestigingsprogramma;

Or. en

Amendement 22
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de opening van 
het nieuwe Emergency Transit Centre 
(ETC) in Roemenië dat tijdelijk 
accommodatie biedt aan vluchtelingen die 
dringend hervestigd moeten worden en/of 
vluchtelingen die niet in hun eerste 
asielland kunnen blijven; verzoekt de 
Commissie om ervan gebruik te maken en 
hervestiging ook via het Emergency 
Transit Centre te bevorderen;

Or. el

Amendement 23
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is verheugd over de ad-
hocinitiatieven van een aantal lidstaten 
om vluchtelingen te huisvesten die 
dringend hervestigd moeten worden en 
erkent dat dergelijke initiatieven een meer 
gestructureerde vorm moeten krijgen;

Or. el

Amendement 24
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een doeltreffend EU-
hervestigingsprogramma een snelle en 
adequate respons moet bieden in 
noodsituaties of bij onvoorziene 
spoedgevallen, en dat de jaarlijkse 
prioriteiten op dergelijke wijze moeten 
worden vastgesteld dat snel kan worden 
gereageerd als er in de loop van het jaar 
plotseling een humanitaire crisis uitbreekt;

5. onderstreept dat een doeltreffend EU-
hervestigingsprogramma bescherming en 
duurzame oplossingen moet bieden zowel 
voor situaties met langdurige 
vluchtelingen als voor een snelle en 
adequate respons in noodsituaties of bij 
onvoorziene spoedgevallen, en dat de 
jaarlijkse prioriteiten op dergelijke wijze 
moeten worden vastgesteld dat snel kan 
worden gereageerd als er in de loop van het 
jaar plotseling een humanitaire crisis 
uitbreekt;

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt een publiek-privaat 
partnerschap met ngo’s en overige sociale 
partners zoals religieuze en etnische 
organisaties aan om bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van de hervestiging en 
de bevordering van vrijwilligerswerk op 
dit gebied;
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Or. en

Amendement 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van oordeel dat gemeenten die al 
bij hervestiging betrokken zijn, of dit 
zullen worden, partnerschappen en 
jumelages met andere gemeenten in hun 
thuisland en in de EU-lidstaten moeten 
oprichten om hun ervaringen op dit 
gebied uit te wisselen en de samenwerking 
in de hele EU te verbeteren;

Or. en

Amendement 27
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er deskundig advies moet 
worden verzameld en dat het verzamelen 
en delen van informatie mogelijk moet 
worden gemaakt; benadrukt ook dat een 
doeltreffend EU-hervestigingsprogramma 
de lidstaten (degene die reeds aan het 
programma deelnemen en degene die 
wensen deel te nemen) toegang moet 
bieden tot personele middelen, deskundig 
advies en gedeelde informatie die in een 
van de fasen van het hervestigingsinitiatief 
van nut kunnen zijn;

7. benadrukt dat er een gestructureerd 
samenwerkingskader moet worden 
opgericht via maatregelen om deskundig 
advies te verzamelen en het verzamelen en 
delen van informatie mogelijk te maken; 
benadrukt ook dat een doeltreffend EU-
hervestigingsprogramma de lidstaten 
(degene die reeds aan het programma 
deelnemen en degene die wensen deel te 
nemen) toegang moet bieden tot personele 
middelen, deskundig advies en gedeelde 
informatie die in een van de fasen van het 
hervestigingsinitiatief van nut kunnen zijn; 
erkent dat degene die bij hervestiging 
betrokken zijn, en in het bijzonder 
hervestigde vluchtelingen, een 
waardevolle bron van informatie zijn voor 
de evaluatie van hervestigingsinitiatieven;

Or. el
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Amendement 28
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat werkwijzen worden 
overwogen en uitgewisseld die een 
doeltreffende samenwerking tussen de 
lidstaten bevorderen, bijvoorbeeld het 
opzetten van gezamenlijke missies, het 
gebruik van gemeenschappelijke 
infrastructuur (zoals transitcentra) en de 
organisatie van bezoeken aan lidstaten om 
de aan de aan de gang zijnde 
hervestigingsinitiatieven te evalueren;

8. vraagt dat beste werkwijzen worden 
overwogen en uitgewisseld die een 
doeltreffende samenwerking tussen de 
lidstaten bevorderen, bijvoorbeeld het 
bevorderen van gezamenlijke 
programma’s, collegiale toetsing, het 
opzetten van gezamenlijke missies, het 
gebruik van gemeenschappelijke 
infrastructuur (zoals transitcentra) en de 
organisatie van bezoeken aan lidstaten om 
de aan de aan de gang zijnde 
hervestigingsinitiatieven te evalueren;

Or. el

Amendement 29
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. bevestigt bovendien dat het van mening 
is dat het gebrek aan samenwerking en 
coördinatie tussen de lidstaten de kosten 
van de hervestigingsactiviteiten doet 
stijgen en het strategische effect ervan 
vermindert;

12. bevestigt bovendien dat het van mening 
is dat het gebrek aan samenwerking en 
coördinatie tussen de lidstaten de kosten 
van de hervestigingsactiviteiten doet 
stijgen, ze minder aantrekkelijk maakt en 
het strategische effect ervan vermindert;

Or. el

Amendement 30
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt ook dat de 
hervestigingseenheid een belangrijke rol 
kan spelen bij de evaluatie van de 
doeltreffendheid en de kwaliteit van het 
hervestigingsprogramma op EU-niveau, 
door jaarverslagen over alle activiteiten uit 
te brengen op basis van de informatie die 
de instellingen en autoriteiten die bij de 
hervestigingsinitiatieven in de lidstaten 
betrokken zijn, hebben verzameld;

16. benadrukt ook dat de 
hervestigingseenheid een belangrijke rol 
kan spelen bij de controle op en evaluatie 
van de doeltreffendheid en de kwaliteit van 
het hervestigingsprogramma op EU-
niveau, door jaarverslagen over alle 
activiteiten uit te brengen op basis van de 
informatie die de instellingen en 
autoriteiten die bij de 
hervestigingsinitiatieven in de lidstaten 
betrokken zijn, hebben verzameld;

Or. el

Amendement 31
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat een adequaat 
hervestigingsprogramma een voortdurende
actualisering vereist van de nationaliteiten 
en categorieën van vluchtelingen die 
prioritair voor hervestiging in aanmerking 
komen, met speciale aandacht voor 
geografische noodsituaties en bijzonder 
kwetsbare mensen die het meest behoefte 
hebben aan bescherming;

19. erkent dat een adequaat 
hervestigingsprogramma een regelmatige
actualisering vereist van de nationaliteiten 
en categorieën van vluchtelingen die 
prioritair voor hervestiging in aanmerking 
komen, met speciale aandacht voor 
geografische noodsituaties en bijzonder 
kwetsbare mensen die het meest behoefte 
hebben aan bescherming;

Or. en

Amendement 32
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. stelt voor dat een delegatie van 
leden van de Commissies burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(LIBE), buitenlandse zaken (AFET) en 
ontwikkelingssamenwerking (DEVE) 
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deelneemt aan de jaarlijkse vergadering 
van de deskundigengroep inzake 
hervestiging;

Or. en

Amendement 33
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. erkent dat bepaalde lidstaten, in 
het bijzonder in Zuid-Europa, bijkomende 
moeilijkheden ondervinden met 
betrekking tot hervestigingsmaatregelen 
aangezien zij al onder zware druk staan 
als gevolg van migratie;

Or. el

Amendement 34
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. vraagt niettemin om grotere 
stimulansen om meer lidstaten aan te 
moedigen om aan het EU-
hervestigingsprogramma deel te nemen; 
erkent dat meer financiële steun weliswaar 
belangrijk is, maar dat die de EASO in dit 
verband kan leveren door te helpen om de 
dienstverlening aan vluchtelingen in de 
lidstaten gelijk te trekken en bijstand te 
bieden met de meest doeltreffende 
werkwijzen voor huisvesting en integratie, 
niet mag worden onderschat;

27. vraagt niettemin om grotere 
stimulansen om meer lidstaten aan te 
moedigen om aan het EU-
hervestigingsprogramma deel te nemen; 
erkent dat meer financiële steun weliswaar 
belangrijk is, maar dat die de EASO in dit 
verband kan leveren door te helpen om de 
dienstverlening aan vluchtelingen in de 
lidstaten gelijk te trekken door de kwaliteit 
van die dienstverlening te verbeteren, en 
bijstand te bieden met de meest 
doeltreffende werkwijzen voor huisvesting 
en integratie, niet mag worden onderschat;

Or. en
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Amendement 35
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. vraagt niettemin om grotere 
stimulansen om meer lidstaten aan te 
moedigen om aan het EU-
hervestigingsprogramma deel te nemen; 
erkent dat meer financiële steun weliswaar 
belangrijk is, maar dat die de EASO in dit 
verband kan leveren door te helpen om de 
dienstverlening aan vluchtelingen in de 
lidstaten gelijk te trekken en bijstand te 
bieden met de meest doeltreffende 
werkwijzen voor huisvesting en integratie, 
niet mag worden onderschat;

27. vraagt niettemin om grotere 
stimulansen om meer lidstaten aan te 
moedigen om aan het EU-
hervestigingsprogramma deel te nemen; 
erkent dat meer financiële steun weliswaar 
belangrijk is, maar dat die de EASO in dit 
verband kan leveren door te helpen om de 
dienstverlening aan vluchtelingen in de 
lidstaten gelijk te trekken door de kwaliteit 
van die dienstverlening te verbeteren, en 
bijstand te bieden met de meest 
doeltreffende werkwijzen voor huisvesting 
en integratie, niet mag worden onderschat;

Or. el

Amendement 36
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt voor om lidstaten die aan het EU-
hervestigingsprogramma wensen deel te 
nemen, meer financiële steun te geven om 
de initiële last van het opzetten van een 
hervestigingsinitiatief te verlichten; vraagt 
dat een lidstaat, in plaats van 4 000 EUR 
per vluchteling, het eerste opvangjaar 
6 000 EUR, het tweede jaar 5 000 EUR en 
de volgende jaren 4 000 EUR per 
vluchteling krijgt; stelt voor dat 
bovengenoemde bedragen beschikbaar 
worden gesteld tot een bepaald 
maximumaantal vluchtelingen, om te 
voorkomen dat het Europees 
Vluchtelingenfonds te zwaar wordt belast 
door lidstaten die het eerste jaar een groot 
aantal vluchtelingen wensen op te 
vangen;

28. stelt voor om lidstaten die aan het EU-
hervestigingsprogramma wensen deel te 
nemen, meer financiële steun te geven om 
hen te helpen een duurzaam 
hervestigingsprogramma op te stellen en
de initiële last van het opzetten van een 
dergelijk initiatief te verlichten; stelt voor 
dat de waarde van de financiële steun 
gelijkgesteld wordt met de andere lidstaten 
na de eerste jaren van deelname aan het 
programma, om te voorkomen dat het 
Europees Vluchtelingenfonds te zwaar 
wordt belast;
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Or. en

Amendement 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herinnert tegelijkertijd aan de 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement van 7 mei 2009 over verplichte 
solidariteit inzake hervestiging van 
vluchtelingen die zich al in de lidstaten 
bevinden; is van mening dat het 
hervestigingsmechanisme dan ook open 
moet staan en toepasselijk moet zijn voor 
hervestiging binnen de EU van personen 
die internationale bescherming genieten 
en aanwezig zijn op het grondgebied van 
lidstaten waarvan de nationale 
asielstelsels met name als gevolg van hun 
ligging of demografische situatie onder 
specifieke en onevenredige druk staan; 
verzoekt dat geschikte middelen worden 
vrijgemaakt voor dergelijke intra-EU-
hervestigingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 38
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat een doeltreffend EU-
hervestigingsprogramma bepalingen 
betreffende follow-upmaatregelen moet 
omvatten, met nadruk op de kwaliteit van 
de hervestiging in elke lidstaat, goede 
ontvangstnormen en de integratie van de 
vluchtelingen;

30. is van mening dat een doeltreffend EU-
hervestigingsprogramma bepalingen 
betreffende follow-upmaatregelen moet 
omvatten, met nadruk op de kwaliteit van 
de hervestiging in elke lidstaat, goede 
normen in elke fase van erkenning tot
ontvangst en integratie van de 
vluchtelingen;

Or. el
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Amendement 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de lidstaten die bij het 
hervestigingsprogramma betrokken zijn 
om de maatregelen die zij hebben 
getroffen in het kader van de 
hervestigingsprocedure te evalueren om 
de integratie van vluchtelingen te 
verzekeren en te verbeteren. De lidstaten 
moeten eveneens regelmatig passende 
maatregelen nemen naar aanleiding van 
de integratie van vluchtelingen;

Or. en

Amendement 40
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat de overheid 
maximale samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties 
(bijvoorbeeld internationale en lokale 
ngo’s) moet aanmoedigen en de 
deskundigheid en nabijheid van deze 
organisaties moet benutten om de beste en 
meest doeltreffende initiatieven voor de 
hervestiging van vluchtelingen te nemen;

31. is van oordeel dat de overheid 
maximale samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties 
(bijvoorbeeld internationale en lokale 
ngo’s) moet aanmoedigen en de 
deskundigheid en nabijheid van deze 
organisaties moet benutten om de beste en 
meest doeltreffende initiatieven voor de 
hervestiging van vluchtelingen te nemen; 
deelname door het maatschappelijk 
middenveld aan het Europese 
hervestigingsprogramma zal 
ondersteunings- en opvanginitiatieven 
van de lidstaten en lokale overheden 
onderbouwen;

Or. el
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Amendement 41
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, 
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat de overheid 
maximale samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties 
(bijvoorbeeld internationale en lokale 
ngo’s) moet aanmoedigen en de 
deskundigheid en nabijheid van deze 
organisaties moet benutten om de beste en 
meest doeltreffende initiatieven voor de 
hervestiging van vluchtelingen te nemen;

31. is van oordeel dat de overheid 
maximale samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties 
(bijvoorbeeld kerkgenootschappen,
internationale en lokale ngo’s) moet 
aanmoedigen en de deskundigheid en 
nabijheid van deze organisaties moet 
benutten om de beste en meest 
doeltreffende initiatieven voor de 
hervestiging van vluchtelingen te nemen;

Or. en

Amendement 42
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. pleit ervoor dat alle betrokken partijen 
zich sterk inspannen om vluchtelingen, en 
met name de meest kwetsbaren onder hen, 
toegang te bieden tot huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs, taalcursussen 
en psychologische bijstand, met het oog op 
een geslaagde integratie;

32. pleit ervoor dat alle betrokken partijen 
zich sterk inspannen om vluchtelingen, en 
met name de meest kwetsbaren onder hen, 
toegang te bieden tot huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs, taalcursussen 
en psychologische bijstand, alsook toegang 
tot de arbeidsmarkt, met het oog op een 
geslaagde integratie;

Or. el

Amendement 43
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de UNHCR en de lokale 33. verzoekt de EASO, namelijk via zijn 
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ngo’s duidelijke criteria voor hervestiging 
van goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten;

voorgestelde hervestigingseenheid 
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit vast te stellen in nauwe 
samenwerking met de UNHCR, ngo’s en 
lokale overheden en de hervestiging van 
vluchtelingen op te volgen om bij te dragen 
aan de evaluatie van de 
hervestigingsactiviteiten in de lidstaten;

Or. en

Amendement 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de UNHCR en de lokale ngo’s 
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten;

33. verzoekt de UNHCR, de 
hervestigingseenheid en de lokale ngo’s 
bij te dragen tot de vaststelling van
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit en de hervestiging van 
vluchtelingen op te volgen om bij te dragen 
aan de evaluatie van de 
hervestigingsactiviteiten in de lidstaten;

Or. en

Amendement 45
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de UNHCR en de lokale 
ngo’s duidelijke criteria voor hervestiging 
van goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten;

33. verzoekt de UNHCR samen met de 
kerkgenootschappen en de lokale ngo’s 
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 46
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de UNHCR en de lokale ngo’s 
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten;

33. verzoekt de UNHCR en de lokale ngo’s 
duidelijke criteria voor hervestiging van 
goede kwaliteit vast te stellen en de 
hervestiging van vluchtelingen op te 
volgen om bij te dragen aan de evaluatie 
van de hervestigingsactiviteiten in de 
lidstaten en de verdere verbetering ervan;

Or. el


