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Ændringsforslag 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
berettigede til international beskyttelse, 
deres status og indholdet af en sådan 
beskyttelse

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge og personer, der ligeledes har 
behov for international beskyttelse, deres 
status og indholdet af en sådan beskyttelse

Or. de

Ændringsforslag 16
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I den europæiske pagt om indvandring 
og asyl, der blev vedtaget den 16. oktober 
2008, konstaterede Det Europæiske Råd, at 
der fortsat var store forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til ydelse af 
beskyttelse og med hensyn til beskyttelsens 
former, og det fandt, at tiden var inde til at 
tage nye initiativer til at fuldføre 
gennemførelsen af det fælles europæiske 
asylsystem som omhandlet i 
Haagprogrammet og dermed yde et højere 
beskyttelsesniveau.

(8) I den europæiske pagt om indvandring 
og asyl, der blev vedtaget den 16. oktober 
2008, konstaterede Det Europæiske Råd, at 
der fortsat var store forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til ydelse af 
beskyttelse og med hensyn til beskyttelsens 
former, og det fandt, at tiden var inde til at 
tage nye initiativer til at fuldføre 
gennemførelsen af det fælles europæiske 
asylsystem som omhandlet i 
Haagprogrammet og dermed yde et højere 
beskyttelsesniveau. Det anerkendte også 
nødvendigheden af at fremme 
solidariteten og en mere tilfredsstillende 
omfordeling mellem medlemsstaterne af 
personer med international 
beskyttelsesstatus med henblik på at 
aflaste de medlemsstater, der oplever et 
særlig hårdt og uforholdsmæssigt stort 
pres på deres asylordninger, især på 
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grund af deres geografiske beliggenhed 
eller demografiske situation;  

Or. el

Ændringsforslag 17
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I henhold til artikel 80 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal EU-politikkerne 
vedrørende grænsekontrol, asyl og 
indvandring være underlagt princippet 
om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling, herunder af de 
finansielle aspekter, mellem 
medlemsstaterne, og EU-retsakter 
vedtaget i henhold til det pågældende 
kapitel skal om nødvendigt indeholde 
passende bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af dette princip.

Or. el

Ændringsforslag 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør først og 
fremmest tage hensyn til «barnets tarv» 
ved gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention af 1989 om barnets 
rettigheder.

(17) Medlemsstaterne bør først og 
fremmest tage hensyn til «barnets tarv» 
ved gennemførelsen af bestemmelserne i 
dette direktiv og i overensstemmelse med 
De Forenede Nationers konvention af 1989 
om barnets rettigheder. Ved vurderingen 
af barnets tarv bør medlemsstaterne især 
tage hensyn til følgende faktorer: 
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opretholdelsen af familielivet, så der 
skabes mulighed for familiesammenføring 
i tilfælde, hvor mindreårige er blevet 
adskilt, såfremt dette er til deres bedste; 
den mindreåriges velfærd og sociale 
udvikling med særlig hensyntagen til dets 
etniske, kulturelle, sproglige og religiøse 
baggrund og endvidere til behovet for 
stabilitet og kontinuitet i forbindelse med 
varetægts- og 
forældremyndighedsordninger og adgang 
til sundhedsydelser og uddannelse;
den mindreåriges tryghed og sikkerhed, 
navnlig hvis der er risiko for, at barnet 
bliver offer for vold eller udnyttelse af 
enhver art, herunder handel med børn; og
den mindreåriges synspunkter, idet 
sådanne synspunkter skal tillægges 
passende vægt i overensstemmelse med 
barnets alder og modenhed.

Or. en

Ændringsforslag 19
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "Barnets tarv" bør, hvor det er 
relevant, være medlemsstaternes primære 
hensyn ved gennemførelsen af dette 
direktiv på linje med FN's konvention om 
barnets rettigheder.

(17) "Barnets tarv" bør, hvor det er 
relevant, være medlemsstaternes primære 
hensyn ved gennemførelsen af dette 
direktiv på linje med FN's konvention om 
barnets rettigheder.

Ved vurderingen af barnets tarv bør 
medlemsstaterne især tage behørigt 
hensyn til følgende faktorer:
a) opretholdelsen af familielivet, herunder 
i tilfælde hvor barnet er blevet adskilt fra 
sin familie, mulighed for 
familiesammenføring på eller uden for 
medlemsstaternes territorier
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b) barnets velfærd og sociale udvikling 
med særlig hensyntagen til dets etniske, 
religiøse, kulturelle og sproglige 
baggrund og endvidere til behovet for 
stabilitet og kontinuitet i forbindelse med 
varetægts- og 
forældremyndighedsordninger og adgang 
til sundhedsydelser og uddannelse
c) barnets tryghed og sikkerhed, navnlig 
hvis der er risiko for, at barnet bliver offer 
for vold eller udnyttelse af enhver art, 
herunder handel med børn
d) barnets ønsker, idet sådanne 
synspunkter skal tillægges passende vægt 
i overensstemmelse med barnets alder og 
modenhed.

Or. de

Begrundelse

Under hensyntagen til barnets tarv skal medlemsstaterne også tage behørigt hensyn til 
mulighederne for familiesammenføring på eller uden for medlemsstaternes territorier.

Ændringsforslag 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Begrebet familiemedlem bør udvides, 
således at der tages hensyn til de 
forskellige særlige omstændigheder, hvor 
der kan være tale om økonomisk 
afhængighed, og til, at særligt hensynet til 
barnets tarv bør tilgodeses.

udgår

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at forhindre udnyttelse og problemer med at bevise slægtskab, og for at 
tilgodese kernefamiliens tarv, skal begrebet "familiemedlem" have en snæver definition.
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Ændringsforslag 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ikke alene staten, men også parter 
og organisationer, herunder internationale 
organisationer, som opfylder betingelserne 
i dette direktiv, som kontrollerer en region 
eller et større område inden for statens 
område, og som er villige til og i stand til 
at håndhæve loven, kan yde beskyttelse.
Denne beskyttelse bør være effektiv og 
varig.

(25) Ikke alene staten, men også parter 
og organisationer, herunder internationale 
organisationer, som opfylder betingelserne 
i dette direktiv, som kontrollerer en region 
eller et større område inden for statens 
område. Denne beskyttelse bør være 
effektiv og varig.

Or. de

Begrundelse

Retshåndhævelse og en beskyttelsesaktørs legitimitet er ikke forhold, der er omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde eller som direktivet ikke er beregnet til at regulere. 
Hovedprioriteten er derimod at sørge for sikkerhed og beskyttelse til personer, der har 
anmodet om international beskyttelse. Typen af regering eller stat, der stiller en sådan 
beskyttelse til rådighed, er et spørgsmål om god regeringsførelse og demokratisering på 
verdensplan, og kan ikke fastsættes som en del af en fælles EU-asylordning.

Ændringsforslag 22
Sylvie Guillaume

Forslag til direktiv
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ikke alene staten, men også parter 
og organisationer, herunder 
internationale organisationer, som 
opfylder betingelserne i dette direktiv, som 
kontrollerer en region eller et større 
område inden for statens område, og som 
er villige til og i stand til at håndhæve 
loven, kan yde beskyttelse. Denne 

(25) Kun staten, som er villig til og i stand 
til at håndhæve loven, kan yde beskyttelse. 
Denne beskyttelse bør være effektiv og 
varig.
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beskyttelse bør være effektiv og varig.

Or. fr

Begrundelse

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Ændringsforslag 23
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 26 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Ansøgeren bør have effektiv national 
beskyttelse i en del af hjemlandet, hvortil 
den pågældende kan rejse sikkert og 
lovligt, og hvor den pågældende sikkert og 
lovligt kan indrejse og tage ophold.

(26) Ansøgeren bør have effektiv national 
beskyttelse i en del af hjemlandet, hvortil 
den pågældende kan rejse uden risiko eller 
konsekvenser, og hvor den pågældende 
sikkert og lovligt kan indrejse og leve.

Or. de

Begrundelse

I visse oprindelseslande betyder utilstrækkelige statsstrukturer, at legal og formelt korrekt 
indrejse og bosættelse i overensstemmelse med vore standarder ikke er muligt. En sådan 
mangel på tilstrækkelig organisering, eller brugen af forskellige former for organisering, 
udgør ikke i sig selv en hindring for at være berettiget til international beskyttelse eller et 
bevis for utilstrækkelige sikkerhedsforhold.

Ændringsforslag 24
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Betragtning 26 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Ansøgeren bør have effektiv national 
beskyttelse i en del af hjemlandet, hvortil 
den pågældende kan rejse sikkert og 
lovligt, og hvor den pågældende sikkert og 
lovligt kan indrejse og tage ophold.

(26) Ansøgeren bør have effektiv national 
beskyttelse i en del af hjemlandet, hvortil 
den pågældende kan rejse sikkert og 
lovligt, og hvor den pågældende sikkert og 
lovligt kan indrejse og tage ophold og 
rimeligvis kan forventes at blive boende. I 
vurderingen af, hvad der er rimeligt, bør 
medlemsstaternes tage behørigt hensyn til 
følgende faktorer: Ansøgerens personlige 
omstændigheder, eventuel tidligere 
forfølgelse, sikkerhed, overholdelse af 
menneskerettighederne og muligheden for 
at overleve økonomisk i den pågældende 
del af landet.

Or. en

Begrundelse

Hermed bringes teksten i overensstemmelse med UNHCR-retningslinjerne om international 
beskyttelse: “Internal Flight or Relocation Alternative” inden for rammerne af artikel 1A, stk. 
2, i konventionen fra 1951 og protokollen fra 1967 om flygtningestatus.

Ændringsforslag 25
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 27 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
ved vurderingen af mindreåriges 
ansøgninger om international beskyttelse 
tager højde for børnespecifikke former for 
forfølgelse.

(27) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
ved vurderingen af mindreåriges 
ansøgninger om international beskyttelse 
tager højde for børnespecifikke former for 
forfølgelse, såsom rekruttering af 
mindreårige, handel med børn, 
kønslemlæstelse af piger, vold i hjemmet, 
tvangsægteskab, ægteskab med 
mindreårige og tvangsarbejde.

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse er en ikke-udtømmende liste over visse specifikke former for undertrykkelse af 
børn, som bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 26
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Ligeledes er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne i vurderingen af 
ansøgninger om international beskyttelse 
tager behørigt hensyn til konkurrerende 
retstraditioner og -skikke, der omfatter 
handlinger, som har til hensigt at skade 
en person eller dennes værdighed, såsom 
kvindelig kønslemlæstelse, stening, 
tvangsægteskab eller æresmotiverede 
forbrydelser. 

Or. es

Begrundelse

Denne nye betragtning er i overensstemmelse med de ændringer til artiklerne, der henviser til 
skikke og retstraditioner, der har til hensigt at skade en person fysisk eller krænke en persons 
værdighed.

Ændringsforslag 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Betragtning 29 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er ligeledes nødvendigt at indføre 
en fælles opfattelse af forfølgelsesgrunden 
«tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppe». Med henblik på afgrænsningen af 
en bestemt social gruppe bør der tages 

(29) Det er ligeledes nødvendigt at indføre 
en fælles opfattelse af forfølgelsesgrunden 
«tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppe». Med henblik på afgrænsningen af 
en bestemt social gruppe bør der tages 
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hensyn til faktorer i forbindelse med 
ansøgerens køn.

hensyn til faktorer i forbindelse med 
ansøgerens køn. Der bør i denne 
forbindelse tages særlig hensyn til 
spørgsmål såsom kvindelig 
kønslemlæstelse, tvungen abort og 
tvangssterilisation.

Or. it

Begrundelse

Kønslemlæstelse, tvungen abort og tvangssterilisation udgør alvorlige former for vold mod 
kvinder og bør derfor specifikt nævnes i lovgivningsteksten. Resolution 1765 (2010) fra 
Europarådets Parlamentariske Forsamling henviser specifikt til behovet for at inddrage 
sådanne faktorer i vurderingen af asylansøgninger.

Ændringsforslag 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Familiemedlemmer til personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus skal ikke 
nødvendigvis have de samme ydelser; 
ydelser til sådanne familiemedlemmer 
skal dog være forholdsmæssigt tilpassede 
de ydelser, der gives til personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus. 

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 
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Ændringsforslag 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Det er nødvendigt at sikre, at 
princippet om forbud mod 
forskelsbehandling overholdes i fuldt 
omfang, og at følge op på opfordringen i 
Haagprogrammet til at indføre en ensartet 
status. Med henblik herpå bør personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus have de 
samme rettigheder og fordele som 
flygtninge, og de samme betingelser for 
berettigelse bør gælde for dem, dog med de 
undtagelser, der er nødvendige og 
objektivt begrundede.

(37) Det er nødvendigt at sikre, at 
princippet om forbud mod 
forskelsbehandling overholdes i fuldt 
omfang. Når det er nødvendigt og 
objektivt begrundet, bør personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus have de 
samme rettigheder og fordele som 
flygtninge, og de samme betingelser for 
berettigelse bør gælde for dem. Samtidig 
skal det, jf. artikel 78, stk. 2, litra a) og b), 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, fortsat være muligt at 
skelne mellem en ensartet asylstatus og en 
ensartet status for subsidiær beskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Ændringsforslag 30
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 39 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at personer med 
international beskyttelsesstatus effektivt 
kan udnytte de rettigheder og fordele, der 
er fastsat i direktivet, bør der tages hensyn 

(39) For at sikre, at personer med 
international beskyttelsesstatus effektivt 
kan udnytte de rettigheder og fordele, der 
er fastsat i direktivet, bør der tages hensyn 
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til deres særlige behov og de særlige 
problemer, de har med integration.

til deres særlige behov og de særlige 
problemer, de har med integration.
Samtidig skal personer med international 
beskyttelse forpligtes til at tage aktive 
skridt til at integrere sig i samfundet ved 
at deltage i integrationskurser og 
respektere de grundlæggende standarder, 
der understøtter den frit og demokratisk 
indførte retsorden i medlemsstaterne, især 
den menneskelige værdigheds 
ukrænkelighed, ligestilling mellem 
kønnene, adskillelse af kirke og stat og 
religionsfrihed.  Personer med subsidiær 
beskyttelsesstatus skal forpligtes til at 
deltage i integrationskurser, såfremt de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten 
anser det for hensigtsmæssigt.

Or. de

Begrundelse

At nyde rettigheder i forbindelse med international beskyttelse indebærer også visse 
forpligtelser. Disse omfatter overordnet set overholdelse af lovene i den pågældende 
medlemsstat, men også deltagelse i de integrationskurser, som medlemsstaten afholder.

Ændringsforslag 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 43 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Navnlig for at undgå vanskelige 
sociale situationer bør der til personer med 
international beskyttelsesstatus inden for 
rammerne af sociallovgivningen og uden 
forskelsbehandling ydes passende social 
bistand og midler til deres underhold.

(43) Navnlig for at undgå vanskelige 
sociale situationer bør der til personer med 
flygtningestatus eller subsidiær
beskyttelsesstatus inden for rammerne af 
sociallovgivningen og uden 
forskelsbehandling ydes passende social 
bistand og midler til deres underhold.

Or. de
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Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) For så vidt angår social bistand og 
sundhedsydelser, skal ordninger herfor og 
detaljer vedrørende tilvejebringelse af 
kerneydelser fastsættes gennem national 
lovgivning. Muligheden for at begrænse 
ydelserne til personer med subsidiær 
beskyttelsesstatus til grundydelser skal 
forstås på baggrund af, at dette begreb 
mindst omfatter mindsteindkomststøtte, 
bistand i tilfælde af sygdom, graviditet og 
bistand til forældre, for så vidt som 
sådanne i henhold til den pågældende 
medlemsstats lovgivning ydes til egne 
statsborgere.

Or. de

Ændringsforslag 33
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 45 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I de integrationsprogrammer, der 
stilles til rådighed for personer med 
international beskyttelsesstatus, bør der så 
vidt muligt tages hensyn til deres særlige 
behov og til de særlige omstændigheder 

(45) I de integrationsprogrammer, der 
stilles til rådighed for personer med 
international beskyttelsesstatus, bør der så 
vidt muligt tages hensyn til deres særlige 
behov og til de særlige omstændigheder 
ved deres situation. Ordninger om 
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ved deres situation. integrationsprogrammer skal omfatte et 
krav til flygtninge om at deltage i sådanne 
programmer. Personer med subsidiær 
beskyttelsesstatus skal forpligtes til at 
deltage i integrationskurser, såfremt de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten 
anser det for hensigtsmæssigt.

Or. de

Begrundelse

At nyde rettigheder i forbindelse med international beskyttelse indebærer også visse 
forpligtelser. Disse omfatter overordnet set overholdelse af lovene i den pågældende 
medlemsstat, men også deltagelse i de integrationskurser, som medlemsstaten afholder.

Ændringsforslag 34
Sylvie Guillaume

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "ansøger": en tredjelandsstatsborger 
eller statsløs, der har indgivet en 
ansøgning om international beskyttelse, 
hvorom der endnu ikke er truffet endelig 
afgørelse

i) "ansøger": enhver person der ikke er 
statsborger i den medlemsstat, hvor 
vedkommende har indgivet en ansøgning 
om international beskyttelse, og hvorom 
der endnu ikke er truffet endelig afgørelse

Or. fr

Begrundelse

Omarbejdelsen bør udvide anvendelsesområdet for kvalifikationsdirektivet med henblik på at 
sikre, at enhver kan søge om asyl, eftersom Genèvekonventionens bestemmelser om 
flygtningestatus ikke tillader en begrænsning af anvendelsesområdet i form kriterier om 
geografi eller nationalitet.   

Ændringsforslag 35
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) "ansøger": en tredjelandsstatsborger 
eller statsløs, der har indgivet en 
ansøgning om international beskyttelse, 
hvorom der endnu ikke er truffet endelig 
afgørelse

i) "ansøger": en person som ikke er 
statsborger i EU og som har indgivet en 
ansøgning om international beskyttelse, 
hvorom der endnu ikke er truffet endelig 
afgørelse;

Or. en

Ændringsforslag 36
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) "familiemedlem": for så vidt familien 
allerede bestod i hjemlandet, følgende 
medlemmer af familien til personen med
international beskyttelsesstatus, når de 
pågældende familiemedlemmer befinder 
sig i samme medlemsstat i forbindelse med 
ansøgningen om international beskyttelse:

j) "familiemedlem": for så vidt familien 
allerede bestod i hjemlandet, følgende 
medlemmer af familien til den person, der 
har fået tildelt flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelsesstatus, når de 
pågældende familiemedlemmer befinder 
sig i samme medlemsstat i forbindelse med 
ansøgningen om international beskyttelse:

Or. en

Ændringsforslag 37
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ægtefællen til personen med 
international beskyttelsesstatus eller 
dennes ugifte samlever i et fast forhold, 
hvis ugifte par i den pågældende
medlemsstats lovgivning eller praksis 
vedrørende udlændinge sidestilles med 
gifte par

– ægtefællen til den person, der har fået 
tildelt flygtningestatus eller subsidiær
beskyttelsesstatus, eller dennes samlever i 
et fast forhold, hvis ugifte par i den 
pågældende medlemsstats lovgivning eller 
praksis vedrørende udlændinge sidestilles 
med gifte par
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Or. en

Ændringsforslag 38
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mindreårige børn af par som omhandlet i 
første led eller af personen med
international beskyttelsesstatus, såfremt 
børnene er ugifte, uanset om de efter 
national lov er født i eller uden for 
ægteskab eller er adopteret

– mindreårige børn af par som omhandlet i 
første led eller af den person, der har fået 
tildelt flygtningestatus eller subsidiær
beskyttelsesstatus, såfremt børnene er 
ugifte og økonomisk afhængige, uanset om
de efter national lov er født i eller uden for 
ægteskab eller er adopteret

Or. en

Ændringsforslag 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gifte mindreårige børn af par omhandlet 
i første led eller af personen med 
international beskyttelsesstatus, uanset 
om de efter national lov er født i eller 
uden for ægteskab eller er adopteret, hvis 
deres tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land som asylansøgeren

udgår

Or. it

Begrundelse

Det er problematisk at inkludere gifte mindreårige i definitionerne af "familiemedlemmer", 
eftersom de, selv om de er mindreårige, udgør en familieenhed for sig. Forslaget rejser også 
spørgsmål vedrørende tvangsægteskaber med mindreårige i tredjelande.
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Ændringsforslag 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gifte mindreårige børn af par omhandlet 
i første led eller af personen med 
international beskyttelsesstatus, uanset 
om de efter national lov er født i eller 
uden for ægteskab eller er adopteret, hvis 
deres tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land som asylansøgeren

udgår

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at forhindre udnyttelse og problemer med at bevise slægtskab, og for at 
tilgodese kernefamiliens tarv, skal begrebet "familiemedlem" være snævert defineret.

Ændringsforslag 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- faderen eller moderen til personen med 
international beskyttelsesstatus eller en 
anden voksen slægtning, som i henhold til 
lov eller sædvane er ansvarlig for 
personen med international 
beskyttelsesstatus, hvis personen med 
international beskyttelsesstatus er 
mindreårig og ugift, eller hvis 
vedkommende er mindreårig og gift, men 
vedkommendes tarv varetages bedst ved, 
at han eller hun bor sammen med 
faderen, moderen eller den voksne 
ansvarlige slægtning

udgår

Or. de
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Begrundelse

Med henblik på at forhindre udnyttelse og problemer med at bevise slægtskab, og for at 
tilgodese kernefamiliens tarv, skal begrebet "familiemedlem" være snævert defineret.

Ændringsforslag 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mindreårige ugifte søskende til personen 
med international beskyttelsesstatus, hvis 
sidstnævnte er mindreårig og ugift, eller 
hvis personen med international 
beskyttelsesstatus eller dennes søskende er 
mindreårige og gift, men det for én eller 
flere af dem forholder sig således, at deres 
tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land

udgår

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at forhindre udnyttelse og problemer med at bevise slægtskab, og for at 
tilgodese kernefamiliens tarv, skal begrebet "familiemedlem" være snævert defineret.

Ændringsforslag 43
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – led 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mindreårige ugifte søskende til personen 
med international beskyttelsesstatus, hvis 
sidstnævnte er mindreårig og ugift, eller 
hvis personen med international 
beskyttelsesstatus eller dennes søskende er 
mindreårige og gift, men det for én eller 
flere af dem forholder sig således, at deres 

udgår
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tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land

Or. en

Ændringsforslag 44
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af bestemmelserne i 
Genèvekonventionen kan 
medlemsstaterne bestemme, at en 
ansøger, der indgiver en efterfølgende 
ansøgning, som hovedregel ikke skal 
indrømmes flygtningestatus, hvis risikoen 
for forfølgelse skyldes omstændigheder, 
som ansøgeren selv har forårsaget, efter 
at han forlod hjemlandet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 45
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af bestemmelserne i 
Genèvekonventionen kan medlemsstaterne 
bestemme, at en ansøger, der indgiver en 
efterfølgende ansøgning, som hovedregel 
ikke skal indrømmes flygtningestatus, hvis 
risikoen for forfølgelse skyldes 
omstændigheder, som ansøgeren selv har 
forårsaget, efter at han forlod hjemlandet.

3. Med forbehold af bestemmelserne i 
Genèvekonventionen kan medlemsstaterne 
bestemme, at en ansøger, der indgiver en 
efterfølgende ansøgning, som hovedregel 
ikke skal indrømmes flygtningestatus, hvis 
risikoen for forfølgelse skyldes 
omstændigheder, som ansøgeren selv har 
forårsaget, efter at han forlod hjemlandet. 
Ansøgeren kan ikke anses for selv at have 
forårsaget en sådan risiko ved at have 
udøvet nogen af sine grundlæggende 
rettigheder i henhold til EU-retten, 
navnlig ytringsfriheden. 
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Or. en

Ændringsforslag 46
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
kun ydes af:

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
ydes af:

Or. de

Begrundelse

Der kan stadig sørges for beskyttelse, selv om der ikke er nogen beskyttelsesudøvende aktører 
til rådighed. En absolut begrænsning der fastslår, at beskyttelse kun kan udføres af 
anerkendte aktører, vil lade omfanget af muligheder for intern beskyttelse ude af betragtning.

Ændringsforslag 47
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
kun  ydes af:

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
kun  ydes af:

a) staten eller a) staten eller
b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område, og som er villige til og i stand til 
at håndhæve loven.

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område.

forudsat at de i a) og b) nævnte 
beskyttelsesudførende aktører er villige til 
og i stand til at håndhæve loven og kan 
drages til ansvar.
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Or. en

Begrundelse

Formuleringen "villige til og i stand til at håndhæve loven" bør også udtrykkeligt finde 
anvendelse på staten, da det ikke bør anses for givet, at den stat, hvori en asylansøger søger 
om beskyttelse, nødvendigvis er "villig til og i stand til at håndhæve loven". De, der anses for 
at kunne tilbyde effektiv beskyttelse, bør også kunne garantere, at de kan drages til ansvar i 
henhold til folkeretten.

Ændringsforslag 48
Sylvie Guillaume

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der 
kontroller staten eller en væsentlig del af 
dens område, og som er villige til og i 
stand til at håndhæve loven.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Ændringsforslag 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område, og som er villige til og i stand til 
at håndhæve loven.

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens område

Or. de

Begrundelse

Enforcing the rule of law and the legitimacy of an actor of protection are matters which fall 
outside the scope of this directive and on which it does not seek to have any bearing. Instead, 
the first priority is the safety and protection of a person who has applied for international 
protection. The type of government or State which provides such protection is a matter 
relating to worldwide good governance and democratisation and cannot be laid down as part 
of a common European asylum system.

Ændringsforslag 50
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område, og som er villige til og i stand til 
at håndhæve loven.

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale eller regionale 
organisationer, der kontroller staten eller 
en væsentlig del af dens område, og som er 
villige til og i stand til at håndhæve loven.

Or. en

Ændringsforslag 51
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes normalt effektiv og varig 
beskyttelse, når de i stk. 1 nævnte aktører 

2. Der ydes effektiv og varig beskyttelse, 
når de i stk. 1 nævnte aktører tager rimelige 
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tager rimelige skridt til at forhindre 
forfølgelse eller udsættelse for alvorlig 
overlast, bl.a. ved at anvende et effektivt 
retssystem til afsløring, retsforfølgning og 
sanktionering af handlinger, der udgør 
forfølgelse eller alvorlig overlast, og når 
ansøgeren har adgang til en sådan 
beskyttelse.

skridt til at forhindre forfølgelse eller 
udsættelse for alvorlig overlast, bl.a. ved at 
anvende et effektivt retssystem til 
afsløring, retsforfølgning og sanktionering 
af handlinger, der udgør forfølgelse eller 
alvorlig overlast, og når ansøgeren har 
adgang til en sådan beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sylvie Guillaume

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved vurderingen af, om en 
international organisation kontrollerer en 
stat eller en væsentlig del af dens område 
og yder beskyttelse som omhandlet i stk. 2, 
tager medlemsstaterne hensyn til 
eventuelle retningslinjer i relevante 
retsakter fra Rådet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Ændringsforslag 53
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis den pågældende har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse eller 
alvorlig overlast, jf. artikel 7, i en del af 
hjemlandet, og den pågældende sikkert og 
lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt 
kan indrejse og tage ophold i den del af 
landet.

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis den pågældende har 
adgang til den nødvendige beskyttelse mod 
forfølgelse eller alvorlig overlast, jf. artikel 
7, i en del af hjemlandet eller ikke har 
begrundet grund til at frygte forfølgelse i 
en del af hjemlandet, og den pågældende 
sikkert og lovligt kan rejse til og leve i den 
del af landet uden risiko eller 
konsekvenser.

Or. de

Begrundelse

I visse oprindelseslande betyder utilstrækkelige statsstrukturer, at legal og formelt korrekt 
indrejse og bosættelse i overensstemmelse med vore standarder ikke er muligt. En sådan 
mangel på tilstrækkelig organisering, eller brugen af forskellige former for organisering, 
udgør ikke i sig selv en hindring for at blive tilkendt international beskyttelse eller et bevis for 
utilstrækkelige sikkerhedsforhold.

Ændringsforslag 54
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis den pågældende har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse 
eller alvorlig overlast, jf. artikel 7, i en del 
af hjemlandet, og den pågældende sikkert 
og lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt 
kan indrejse og tage ophold i den del af 
landet.

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis der i en del af hjemlandet 
ikke er nogen velbegrundet frygt for 
forfølgelse eller nogen reel risiko for at 
lide alvorlig overlast, og den pågældende 
sikkert og lovligt kan rejse til og sikkert og 
lovligt kan indrejse, bosætte sig og 
rimeligvis kan forventes at blive boende i 
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den del af landet.

Or. en

Ændringsforslag 55
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 
ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen. Til brug herfor sikrer 
medlemsstaterne, at der indhentes præcise 
og aktuelle oplysninger fra forskellige 
kilder, såsom De Forenede Nationers 
Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) 
og Det Europæiske Asylstøttekontor.

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 
ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen, i henhold til artikel 4. Til 
brug herfor sikrer medlemsstaterne, at der 
indhentes præcise og aktuelle oplysninger 
fra forskellige kilder, såsom De Forenede 
Nationers Højkommissariat for Flygtninge 
(UNHCR) og Det Europæiske 
Asylstøttekontor.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 
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ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen. Til brug herfor sikrer 
medlemsstaterne, at der indhentes præcise 
og aktuelle oplysninger fra forskellige 
kilder, såsom De Forenede Nationers 
Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) 
og Det Europæiske Asylstøttekontor.

ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen. Til brug herfor sikrer 
medlemsstaterne, at der indhentes præcise 
og aktuelle oplysninger fra forskellige 
kilder, såsom De Forenede Nationers 
Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) 
og Det Europæiske Asylstøttekontor, og at 
disse oplysninger derefter bruges.

Or. en

Ændringsforslag 57
Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Stk. 1 finder anvendelse til trods for 
tekniske hindringer for tilbagevenden til 
hjemlandet.

Or. en

Ændringsforslag 58
Franziska Keller

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retsforfølgning eller straf for at nægte at 
gøre militærtjeneste i en konflikt, hvis 
militærtjeneste ville omfatte forbrydelser 
eller handlinger, der falder ind under 
udelukkelsesbestemmelserne i artikel 12, 
stk. 2

e) retsforfølgning eller straf for at nægte at 
gøre militærtjeneste i en konflikt, hvis 
militærtjeneste ville omfatte forbrydelser 
eller handlinger, der falder ind under 
udelukkelsesbestemmelserne i artikel 12, 
stk. 2, eller som ville være uforenelige 
med dybtfølte moralske, religiøse eller 
politiske overbevisninger eller andre 
gyldige samvittighedsgrunde hos den 
pågældende

Or. en
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Begrundelse

Forfølgelse, der skyldes militærnægtelse af samvittighedsgrunde, bør også anerkendes i 
teksten.

Ændringsforslag 59
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kønsbestemte handlinger eller handlinger 
rettet mod børn.

f) kønsbestemte handlinger eller handlinger 
rettet mod børn, herunder handlinger 
afledt af retstraditioner eller skikke, der 
indebærer overgreb på personens fysiske 
integritet eller værdighed

Or. es

Begrundelse

Hensigten er, at direktivet skal tage højde for retstraditioner eller skikke, der indebærer 
handlinger, som krænker den pågældende persons fysiske integritet eller værdighed, såsom 
som kønslemlæstelse, stening, tvangsægteskab eller æresmotiverede forbrydelser.

Ændringsforslag 60
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 2, litra 
c), skal der være en sammenhæng mellem 
de i artikel 10 nævnte årsager og 
forfølgelse i henhold til stk. 1 eller den 
manglende beskyttelse mod en sådan 
forfølgelse.

3. I overensstemmelse med artikel 2, litra 
c), skal der være en sammenhæng mellem 
de i artikel 10 nævnte årsager og 
forfølgelse i henhold til stk. 1.

Or. de
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Begrundelse

Manglende beskyttelse mod forfølgelse er ikke egnet til i sig selv at gælde som forfølgelse. 
Forfølgelse kan kun betegnes som sådan, når det drejer sig om en konkret form for 
forfølgelse. Manglende beskyttelse kan imidlertid ikke betragtes som en konkret form for 
forfølgelse.

Ændringsforslag 61
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– medlemmerne af den pågældende gruppe 
har samme medfødte karakteristiske træk 
eller en fælles baggrund, der ikke kan 
ændres, eller er fælles om et karakteristisk 
træk eller en tro, der er så grundlæggende 
for deres identitet eller samvittighed, at 
ingen mennesker bør tvinges til at give 
afkald derpå, samt

– medlemmerne af den pågældende gruppe 
har samme medfødte karakteristiske træk 
eller en fælles baggrund, der ikke kan 
ændres, eller er fælles om et karakteristisk 
træk eller en tro, der er så grundlæggende 
for deres identitet eller samvittighed, at 
ingen mennesker bør tvinges til at give 
afkald derpå, eller

Or. en

Ændringsforslag 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhængigt af omstændighederne i 
hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 
således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter ved afgørelsen af, om en person 
tilhører en bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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ved en gruppe.

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhængigt af omstændighederne i 
hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 
således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning.
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter ved afgørelsen af, om en person 
tilhører en bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 
ved en gruppe.

Afhængigt af omstændighederne i 
hjemlandet omfatter en social gruppe en 
gruppe, hvis fælles karakteristiske træk er 
seksuel orientering. Der tages hensyn 
til kønsrelaterede aspekter, herunder 
kønsidentitet, ved afgørelsen af, om en 
person tilhører en bestemt social gruppe, 
og ved bestemmelsen af de karakteristiske 
træk ved en sådan gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 64
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhængigt af omstændighederne i 
hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 

Afhængigt af omstændighederne i 
hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 



AM\836911DA.doc 31/55 PE452.552v01-00

DA

således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter ved afgørelsen af, om en person 
tilhører en bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 
ved en gruppe.

således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter ved afgørelsen af, om en person 
tilhører en bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 
ved en sådan gruppe. Ved bestemmelse af 
et sådant tilhørsforhold tages der ligeledes 
hensyn til forekomsten af retstraditioner 
eller skikke, der indebærer overgreb på 
personens fysiske integritet eller 
værdighed.

Or. es

Begrundelse

Hensigten er, at direktivet skal tage højde for retstraditioner eller skikke, der indebærer 
handlinger, som krænker den pågældende persons fysiske integritet eller værdighed, såsom 
som kønslemlæstelse, stening, tvangsægteskab eller æresmotiverede forbrydelser.

Ændringsforslag 65
Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1, litra e) og f), finder ikke 
anvendelse på en flygtning, der kan 
påberåbe sig tvingende grunde angående 
tidligere forfølgelse til ikke at ville søge 
beskyttelse i det land, hvor den 
pågældende er statsborger, eller, hvis den 
pågældende er statsløs, i det land, hvor 
han tidligere havde sit sædvanlige 
opholdssted.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 66
Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en 
person med subsidiær beskyttelsesstatus, 
der kan påberåbe sig tvingende grunde 
angående tidligere alvorlig overlast til 
ikke at ville søge beskyttelse i det land, 
hvor den pågældende er statsborger, eller, 
hvis den pågældende er statsløs, i det 
land, hvor han tidligere havde sit 
sædvanlige opholdssted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, 
sindslidende og personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter.

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, 
sindslidende og personer, der har været 
udsat for tortur eller grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling så som kønslemlæstelse, 
tvungen sterilisering, voldtægt, tvungen 
abort eller anden form for grov vold af 
psykisk, fysisk eller seksuel karakter.

Or. it
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Begrundelse

Kønslemlæstelse, tvungen abort og tvangssterilisation udgør alvorlige former for vold mod 
kvinder og bør derfor specifikt nævnes i lovgivningsteksten. Resolution 1765 (2010) fra 
Europarådets Parlamentariske Forsamling henviser specifikt til behovet for at inddrage 
sådanne faktorer i vurderingen af asylansøgninger.

Ændringsforslag 68
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, 
sindslidende og personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter.

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel og personer, 
der har været udsat for tortur, voldtægt 
eller anden form for grov vold af psykisk, 
fysisk eller seksuel karakter.

Or. de

Begrundelse

Sindslidende er i denne sammenhæng ikke defineret tilstrækkeligt klart eller er omfattet af 
andre punkter på listen over former for forfølgelse.

Ændringsforslag 69
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
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mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, 
sindslidende og personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter.

mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, ofre for 
retstraditioner eller skikke, der indebærer 
overgreb på personens fysiske integritet 
eller værdighed, sindslidende og personer, 
der har været udsat for tortur, voldtægt 
eller anden form for grov vold af psykisk, 
fysisk eller seksuel karakter.

Or. es

Begrundelse

Hensigten er, at direktivet skal tage højde for den særligt forsvarsløse situation, som ofre for 
retstraditioner eller skikke, der indebærer praksis eller straffe, som krænker de 
grundlæggende menneskerettigheder såsom kønslemlæstelse, stening, tvangsægteskab eller 
æresmotiverede forbrydelser, befinder sig i.

Ændringsforslag 70
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn, ofre for menneskehandel, 
sindslidende og personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter.

3. Ved gennemførelsen af dette kapitel 
tager medlemsstaterne hensyn til 
situationen for sårbare personer, såsom 
mindreårige, uledsagede mindreårige, 
handicappede, ældre personer, gravide 
kvinder, enlige forældre med mindreårige 
børn og personer, der har været udsat for 
tortur, voldtægt eller anden form for grov 
vold af psykisk, fysisk eller seksuel 
karakter.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv kommer i første række, 
når medlemsstaterne skal gennemføre de 
bestemmelser i dette kapitel, der vedrører 
mindreårige.

5. Medlemsstaterne bør først og fremmest 
tage hensyn til «barnets tarv» ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv og i overensstemmelse med De 
Forenede Nationers konvention af 1989 
om barnets rettigheder. Ved vurdering af 
mindreåriges tarv tager medlemsstaterne 
især hensyn til følgende faktorer:
a) opretholdelse af familielivet, så der 
skabes mulighed for familiesammenføring 
i tilfælde, hvor mindreårige er blevet 
adskilt, såfremt dette er til deres bedste;
b) den mindreåriges velfærd og sociale 
udvikling med særlig hensyntagen til den 
mindreåriges etniske, kulturelle, sproglige 
og religiøse baggrund og endvidere til 
behovet for stabilitet og kontinuitet i 
forbindelse med varetægts- og 
forældremyndighedsordninger og adgang 
til sundhedsydelser og uddannelse;
c) den mindreåriges tryghed og sikkerhed, 
navnlig hvis der er risiko for, at den 
mindreårige bliver offer for vold eller 
udnyttelse af enhver art, herunder 
menneskehandel;
d) den mindreåriges synspunkter, idet 
sådanne synspunkter skal tillægges 
passende vægt i overensstemmelse med 
den mindreåriges alder og modenhed.

Or. en

Ændringsforslag 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan med de 
begrænsninger, der er fastlagt i Genève-
konventionen, indskrænke rettighederne i 
dette kapitel for flygtninge, der har opnået 
flygtningestatus på grundlag af 
aktiviteter, der udelukkende eller 
hovedsagelig havde til formål at skabe de 
nødvendige betingelser for anerkendelse 
som flygtning.

Or. de

Begrundelse

For at forhindre misbrug skal der fortsat være mulighed for at begrænse flygtningestatussen, 
hvis en flygtning bevidst har gennemført aktiviteter for at opnå flygtningestatus.

Ændringsforslag 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne kan med de 
begrænsninger, der følger af deres 
internationale forpligtelser, begrænse 
ydelserne i dette kapitel for personer, der 
er berettiget til subsidiær 
beskyttelsesstatus, og som har opnået 
subsidiær beskyttelsesstatus på grundlag 
af aktiviteter, der udelukkende eller 
hovedsagelig havde til formål at skabe de 
nødvendige betingelser for tildeling af 
subsidiær beskyttelsesstatus.

Or. de

Begrundelse

For at forhindre misbrug skal der fortsat være mulighed for at begrænse den subsidiære 
flygtningestatus, hvis en person med subsidiær flygtningestatus bevidst har gennemført 
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aktiviteter for at opnå denne status.

Ændringsforslag 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) det under alle omstændigheder er 
begrundet at antage, at den pågældende 
har begået alvorlige handlinger, der ikke 
er forenelige med indrejse og ophold i 
værtsmedlemsstaten. 

Or. it

Begrundelse

Med henblik på at sikre den bedst mulige beskyttelse af borgerne bør der tages højde for alle 
tilfælde, herunder personer, hvis adfærd ikke udgør nogen fare i oprindelseslandet, men 
potentielt kan gøre det i værtslandet. 

Ændringsforslag 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Så hurtigt som muligt efter tildeling af 
international beskyttelsesstatus giver 
medlemsstaterne personen med
international beskyttelsesstatus, adgang til 
oplysninger om rettigheder og forpligtelser 
i forbindelse med den pågældende 
beskyttelsesstatus på et sprog, som de 
pågældende rimeligvis må forventes  at 
forstå.

Så hurtigt som muligt efter tildeling af 
international beskyttelsesstatus giver 
medlemsstaterne personen 
med international beskyttelsesstatus, 
adgang til oplysninger om rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med den 
pågældende beskyttelsesstatus på et sprog, 
som de pågældende forstår eller med 
rimelighed kan formodes at forstå.

Or. en
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Begrundelse

Personer med international beskyttelsesstatus bør være i stand til fuldt ud at forstå og 
kommunikere på et sprog, som de pågældende kender tilstrækkeligt godt.

Ændringsforslag 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår status for 
familiemedlemmer til personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus, kan 
medlemsstaterne fastlægge betingelserne 
for sådanne ydelser.
Medlemsstaterne sikrer i disse tilfælde, at 
alle ydelser sikrer en passende 
levestandard.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 77
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer 
af samme familie som personen med
international beskyttelsesstatus, men som 
ikke individuelt er berettiget til denne 

2. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer 
af samme familie som den, der tildeles 
flygtningestatus eller subsidiær 
beskyttelsesstatus, men som ikke 
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beskyttelse, har ret til at gøre krav på de 
fordele, der er omhandlet i artikel 24-34, 
efter de nationale procedurer, for så vidt 
dette er foreneligt med familiemedlemmets 
personlige retlige status.

individuelt er berettiget til denne status, 
har ret til at gøre krav på de ydelser, der er 
omhandlet i artikel 24-34, efter de 
nationale procedurer, for så vidt dette er 
foreneligt med familiemedlemmets 
personlige retlige status.

For så vidt angår status for 
familiemedlemmer til personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus, kan 
medlemsstaterne fastlægge betingelserne 
for sådanne ydelser.
Medlemsstaterne sikrer i disse tilfælde, at 
alle ydelser sikrer en passende 
levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt international beskyttelsesstatus
og med forbehold af artikel 21, stk. 3, 
udsteder medlemsstaterne en 
opholdstilladelse til de pågældende  , som 
skal være gyldig i mindst tre år, og som 
kan fornyes, til dem, medmindre tvingende 
hensyn til statens sikkerhed eller den 
offentlige orden tilsiger andet.

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt flygtningestatus og med 
forbehold af artikel 21, stk. 3, udsteder 
medlemsstaterne en opholdstilladelse, som 
skal være gyldig i mindst tre år, og som 
kan fornyes, til dem, medmindre tvingende 
hensyn til statens sikkerhed eller den 
offentlige orden tilsiger andet.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 
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Ændringsforslag 79
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt international 
beskyttelsesstatus og med forbehold af 
artikel 21, stk. 3, udsteder medlemsstaterne 
en opholdstilladelse til de pågældende, som 
skal være gyldig i mindst tre år, og som 
kan fornyes, til dem, medmindre tvingende 
hensyn til statens sikkerhed eller den 
offentlige orden tilsiger andet.

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt flygtningestatus eller subsidiær 
beskyttelsesstatus og med forbehold af 
artikel 21, stk. 3, udsteder medlemsstaterne 
en opholdstilladelse, som skal være gyldig 
i mindst tre år, og som kan fornyes, til 
dem, medmindre tvingende hensyn til 
statens sikkerhed eller den offentlige orden 
tilsiger andet.

Or. en

Ændringsforslag 80
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 24 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt international 
beskyttelsesstatus og med forbehold af 
artikel 21, stk. 3, udsteder medlemsstaterne 
en opholdstilladelse til de pågældende, som 
skal være gyldig i mindst tre år, og som 
kan fornyes, til dem, medmindre tvingende 
hensyn til statens sikkerhed eller den 
offentlige orden tilsiger andet.

Så snart som muligt efter at ansøgerne har 
fået tildelt flygtningestatus og med 
forbehold af artikel 21, stk. 3, udsteder 
medlemsstaterne en opholdstilladelse, som 
skal være gyldig i mindst tre år, og som 
kan fornyes, til dem, medmindre tvingende 
hensyn til statens sikkerhed eller den 
offentlige orden tilsiger andet.

Or. en

Ændringsforslag 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 24 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 23, stk. 1, kan den 
opholdstilladelse, der skal udstedes til 
familiemedlemmer til personer med 
international beskyttelsesstatus, være 
gyldig i mindre end tre år og fornyes.

Med forbehold af artikel 23, stk. 1, kan den 
opholdstilladelse, der skal udstedes til 
familiemedlemmer til personer, som har 
fået tildelt flygtningestatus, være gyldig i 
mindre end tre år og fornyes.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 82
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 23, stk. 1, kan 
den opholdstilladelse, der skal udstedes til 
familiemedlemmer til personer med 
international beskyttelsesstatus, være 
gyldig i mindre end tre år og fornyes.

Så snart som muligt efter at ansøgerne 
har fået tildelt subsidiær 
beskyttelsesstatus, udsteder 
medlemsstaterne en opholdstilladelse, som 
skal være gyldig i mindst ét år, og som 
kan fornyes, medmindre tvingende hensyn 
til statens sikkerhed eller den offentlige 
orden tilsiger andet.

Or. en

Ændringsforslag 83
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Så snart som muligt efter at ansøgerne 
har fået tildelt subsidiær 
beskyttelsesstatus, udsteder 
medlemsstaterne en opholdstilladelse, som 
skal være gyldig i mindst to år, og som 
kan fornyes, medmindre tvingende hensyn 
til statens sikkerhed eller den offentlige 
orden tilsiger andet.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver personer med 
international beskyttelsesstatus tilladelse 
til at søge lønnet beskæftigelse eller udøve 
selvstændig virksomhed i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der generelt finder anvendelse for det 
pågældende erhverv eller for offentlig 
ansættelse, umiddelbart efter tildeling af en 
sådan status.

1. Medlemsstaterne giver personer med 
flygtningestatus tilladelse til at søge lønnet 
beskæftigelse eller udøve selvstændig 
virksomhed i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der generelt finder 
anvendelse for det pågældende erhverv 
eller for offentlig ansættelse, umiddelbart 
efter tildeling af en sådan status.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
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med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 85
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne gør det lettere for 
personer med international 
beskyttelsesstatus at få adgang til 
mikrokreditter med henblik på at bistå 
dem med at starte mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
international beskyttelsesstatus tilbydes 
aktiviteter såsom beskæftigelsesrelaterede 
voksenuddannelsesmuligheder, 
erhvervsuddannelse, herunder kurser til 
forbedring af kvalifikationer,
praktikpladser og rådgivning på 
arbejdsformidlingskontorer  på betingelser 
svarende til dem, der gælder for landets 
egne borgere.

2. Medlemsstaterne sikrer, at personer, som 
har fået tildelt flygtningestatus, tilbydes 
aktiviteter såsom beskæftigelsesrelaterede 
voksenuddannelsesmuligheder, 
erhvervsuddannelse, herunder kurser til 
forbedring af
kvalifikationer, praktikpladser og 
rådgivning på 
arbejdsformidlingskontorer på betingelser 
svarende til dem, der gælder for landets 
egne borgere.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
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med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 87
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
fremme adgangen til de 
beskæftigelsesrelaterede 
uddannelsesmuligheder og 
erhvervsuddannelsen i stk. 2 for personer 
med international beskyttelsesstatus 
gennem foranstaltninger såsom 
studiestøtte og –lån, hvor dette er 
nødvendigt, eller muligheder for at
arbejde og studere på deltid.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det spørgsmål, der behandles i stk. 3, er allerede dækket i tilstrækkelig grad i stk. 1 og 2. Det 
bør tilstræbes at undgå overlapninger.

Ændringsforslag 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne giver personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus tilladelse til at 
søge lønnet beskæftigelse eller udøve 
selvstændig virksomhed i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der generelt finder anvendelse for det 
pågældende erhverv eller for offentlig 
ansættelse, umiddelbart efter tildeling af 
en sådan status. Der kan tages hensyn til 
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situationen på det nationale 
arbejdsmarked i medlemsstaterne; dette 
omfatter en vurdering af begrundelsen for 
at prioritere adgangen til beskæftigelse i 
et begrænset tidsrum, der fastsættes i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. Medlemsstaterne sikrer, at en 
person med subsidiær beskyttelsesstatus 
får adgang til en stilling, som 
vedkommende har fået tilbudt i 
overensstemmelse med de nationale regler 
om prioritering på arbejdsmarkedet.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus har 
adgang til aktiviteter såsom 
beskæftigelsesrelaterede 
voksenuddannelsesmuligheder, 
erhvervsuddannelse og praktikpladser på 
betingelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
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med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 90
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fremmer adgang til 
sprogundervisningsprogrammer i 
medlemsstaterne for personer med 
international beskyttelsesstatus med 
henblik på at fremme fuld adgang til 
medlemsstaternes uddannelsessystemer 
for både unge og voksne.

Or. el

Ændringsforslag 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
international beskyttelsesstatus i den 
medlemsstat, der har tildelt denne 
beskyttelse, modtager den nødvendige 
sociale bistand, lige som statsborgerne i 
denne medlemsstat.

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
flygtningestatus eller subsidiær 
beskyttelsesstatus i den medlemsstat, der 
har tildelt denne status, modtager den 
nødvendige sociale bistand, lige som 
statsborgerne i denne medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 
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Ændringsforslag 92
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
international beskyttelsesstatus i den 
medlemsstat, der har tildelt denne 
beskyttelse, modtager den nødvendige 
sociale bistand, lige som statsborgerne i 
denne medlemsstat.

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
flygtningestatus eller subsidiær 
beskyttelsesstatus i den medlemsstat, der 
har tildelt denne status, modtager den 
nødvendige sociale bistand, lige som 
statsborgerne i denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 93
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan som en 
fravigelse af den generelle regel i stk. 1 
begrænse den sociale bistand, som 
personer med subsidiær beskyttelsesstatus 
får, til grundydelser, som i så fald ydes på 
samme niveau og efter samme kriterier 
som for egne statsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan som en 
fravigelse af den generelle regel i stk. 1 
begrænse den sociale bistand til personer 
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med subsidiær beskyttelsesstatus til 
grundydelser, som i så fald ydes på 
samme niveau og efter samme 
berettigelseskriterier som for egne 
statsborgere.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 95
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan som en 
fravigelse af den generelle regel i stk. 1 
begrænse den sociale bistand, som 
personer med subsidiær beskyttelsesstatus 
får, til grundydelser, som i så fald ydes på 
samme niveau og efter samme kriterier 
som for egne statsborgere. 

Or. en

Begrundelse

Dette stykke, som oprindeligt indgik i Kommissionens forslag, bibeholdes, fordi det faktisk 
fremme adgangen til arbejdsmarkedet for både personer med flygtningestatus og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus.

Ændringsforslag 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
international beskyttelsesstatus har adgang 
til lægehjælp på samme betingelser som 
borgerne i den medlemsstat, der har tildelt 
dem denne beskyttelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
flygtninge- eller subsidiær
beskyttelsesstatus har adgang til lægehjælp 
på samme betingelser som borgerne i den 
medlemsstat, der har tildelt dem denne 
status.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan som en 
fravigelse af den generelle regel i stk. 1 
begrænse lægehjælp til personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus til 
grundydelser, som i så fald ydes på 
samme niveau og efter samme 
berettigelseskriterier som for egne 
statsborgere.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer 
med subsidiær beskyttelsesstatus. 
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Ændringsforslag 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder på samme 
betingelser som for borgerne i den 
medlemsstat, der har tildelt den 
pågældende status, korrekt lægehjælp, 
herunder om nødvendigt psykologisk eller 
psykiatrisk behandling, til personer med 
international beskyttelsesstatus, som har 
særlige behov, f.eks. gravide, 
handicappede, personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter, eller mindreårige, der har 
været udsat for misbrug, vanrøgt, 
udnyttelse, tortur eller grusom, 
umenneskelig eller vanærende behandling, 
eller som har lidt under følgerne af væbnet 
konflikt.

2. Medlemsstaterne yder på samme 
betingelser som for borgerne i den 
medlemsstat, der har tildelt den 
pågældende status, korrekt lægehjælp, 
herunder om nødvendigt psykologisk eller 
psykiatrisk behandling, til personer med 
international beskyttelsesstatus, som har 
særlige behov, f.eks. gravide, 
handicappede, personer, der har været 
udsat for tortur eller grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling, såsom kønslemlæstelse, 
tvangssterilisation, voldtægt, tvungen 
abort eller anden form for grov vold af 
psykisk, fysisk eller seksuel karakter, eller 
mindreårige, der har været udsat for 
misbrug, vanrøgt, udnyttelse, tortur eller 
grusom, umenneskelig eller vanærende 
behandling, eller som har lidt under 
følgerne af væbnet konflikt.

Or. it

Begrundelse

Kønslemlæstelse, tvungen abort og tvangssterilisation udgør alvorlige former for vold mod 
kvinder og bør derfor specifikt nævnes i lovgivningsteksten. Resolution 1765 (2010) fra 
Europarådets Parlamentariske Forsamling henviser specifikt til behovet for at inddrage 
sådanne faktorer i vurderingen af asylansøgninger.

Ændringsforslag 99
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder på samme 2. Medlemsstaterne yder på samme 
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betingelser som for borgerne i den 
medlemsstat, der har tildelt den 
pågældende status, korrekt lægehjælp, 
herunder om nødvendigt psykologisk eller 
psykiatrisk behandling, til personer med 
international beskyttelsesstatus, som har 
særlige behov, f.eks. gravide, 
handicappede, personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter, eller mindreårige, der har 
været udsat for misbrug, vanrøgt, 
udnyttelse, tortur eller grusom, 
umenneskelig eller vanærende behandling, 
eller som har lidt under følgerne af væbnet 
konflikt.

betingelser som for borgerne i den 
medlemsstat, der har tildelt den 
pågældende status, korrekt lægehjælp, 
herunder om nødvendigt psykologisk eller 
psykiatrisk behandling, til personer med 
flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelsesstatus, som har 
særlige behov, f.eks. gravide, 
handicappede, personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller 
seksuel karakter, eller mindreårige, der har 
været udsat for misbrug, vanrøgt, 
udnyttelse, tortur eller grusom, 
umenneskelig eller vanærende behandling, 
eller som har lidt under følgerne af væbnet 
konflikt.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af de mangeartede årsager, der kan være til at ansøge om international 
beskyttelse, og de heraf følgende forskelle i varigheden af opholdet i en given medlemsstat, 
skal det fortsat være muligt at skelne mellem graderne af ydelser til flygtninge og personer
med subsidiær beskyttelsesstatus. 

Ændringsforslag 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal garantere 
adgang til alle sundhedsydelser, herunder 
også, om nødvendigt, i forbindelse med 
grænseoverskridende behandling.  

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om patientmobilitet og for at sikre, at sundhedsydelser 
ydes på samme vilkår som for medlemsstatens egne statsborgere, skal der være garanti for 
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grænseoverskridende behandling for personer med beskyttelsesstatus.  

Ændringsforslag 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne skal under alle 
omstændigheder garantere specifikke 
sundhedsydelser, navnlig psykologisk 
behandling, til uledsagede mindreårige.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige behov, der gælder for de mest udsatte kategorier, er 
sundhedsydelser, især psykologhjælp, af afgørende betydning.

Ændringsforslag 102
Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 32 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til bolig udgår
Medlemsstaterne sikrer, at personer med 
international beskyttelsesstatus har 
adgang til en bolig på betingelser 
svarende til dem, der gælder for andre 
tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold 
på deres område. Medlemsstaterne 
bestræber sig på at gennemføre en politik 
med henblik på at forebygge 
forskelsbehandling af personer med 
international beskyttelsesstatus og sikre 
lige muligheder med hensyn til adgang til 
bolig.
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Or. en

Ændringsforslag 103
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at lette integrationen af 
personer med international 
beskyttelsesstatus i samfundet 
sikrer medlemsstaterne adgang 
til integrationsprogrammer, som de finder 
passende, så der tages hensyn til de særlige 
behov hos personer med international 
beskyttelsesstatus, eller skaber 
forudsætninger, som sikrer adgang til 
sådanne programmer.

1. Med henblik på at lette integrationen af 
personer med international 
beskyttelsesstatus i samfundet 
sikrer medlemsstaterne adgang 
til integrationsprogrammer, som de finder 
passende, så der tages hensyn til de særlige 
behov hos personer med international 
beskyttelsesstatus, eller skaber 
forudsætninger, som sikrer adgang til 
sådanne programmer. Ligeledes fastsætter 
medlemsstaterne, at flygtningene skal tage 
imod disse tilbud om integrationsrelateret 
assistance og dermed tage aktiv del i deres 
integration i samfundet. Personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus forpligtes til 
at deltage i integrationskurser, såfremt 
medlemsstatens kompetente myndighed 
anser dette for hensigtsmæssigt, og det er 
passende i forhold til varigheden af den 
nødvendige beskyttelse.

Or. de

Begrundelse

At nyde rettigheder i forbindelse med international beskyttelse indebærer også visse 
forpligtelser. Disse omfatter overordnet set overholdelse af lovene i den pågældende 
medlemsstat, men også deltagelse i de integrationskurser, som medlemsstaten afholder.

Ændringsforslag 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 
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2. Integrationsprogrammerne kunne 
omfatte introduktionsprogrammer og
sprogundervisning, som i videst muligt 
omfang er tilpasset behovene hos 
personer med international 
beskyttelsesstatus.

2. Medlemsstaterne organiserer 
sprogundervisning med henblik på at lette 
integrationen. Medlemsstaterne bør også 
tilskyndes til at udarbejde 
uddannelsesprogrammer om 
bopælslandets grundlæggende love og 
kerneværdier og principperne om 
demokrati, menneskerettigheder og lighed 
samt om individuelle rettigheder og 
forpligtelser i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 105
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest […] aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af dette direktiv og 
foreslår de nødvendige ændringer.
Medlemsstaterne sender senest 
[…] Kommissionen alle de oplysninger, 
der er hensigtsmæssige for udarbejdelsen 
af denne rapport.

1. Senest […] aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af dette direktiv og 
foreslår de nødvendige ændringer. Disse 
ændringsforslag skal først og fremmest 
vedrøre bestemmelserne i artikel 5, 7, 14 
og 19. Medlemsstaterne sender senest 
[…] Kommissionen alle de oplysninger, 
der er hensigtsmæssige for udarbejdelsen 
af denne rapport.

Or. en

Ændringsforslag 106
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 
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2. Efter at have fremlagt første rapport 
aflægger Kommissionen mindst hvert 
femte år rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

2. Efter at have fremlagt første rapport 
aflægger Kommissionen mindst hvert 
tredje år rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

En regelmæssig gennemgang af gennemførelsen af direktivet og de opnåede fremskridt 
forudsætter, at Kommissionen fremlægger en rapport mindst hver tredje år.


