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Amendement 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
als personen die internationale 
bescherming genieten, en de inhoud van de 
verleende bescherming

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen of staatlozen 
als vluchtelingen en personen die 
internationale bescherming nodig hebben, 
en de inhoud van de verleende 
bescherming

Or. de

Amendement 16
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het Europees pact over immigratie en 
asiel, dat op 16 oktober 2008 werd 
goedgekeurd, constateerde de Europese 
Raad dat er tussen de lidstaten nog altijd 
grote verschillen bestaan wat het verlenen 
en de vormen van bescherming betreft, en 
drong hij aan op nieuwe initiatieven om de 
in het Haags programma opgenomen 
invoering van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel te voltooien en op die 
manier een hoger beschermingsniveau te 
bieden.

(8) In het Europees pact over immigratie en 
asiel, dat op 16 oktober 2008 werd 
goedgekeurd, constateerde de Europese 
Raad dat er tussen de lidstaten nog altijd 
grote verschillen bestaan wat het verlenen 
en de vormen van bescherming betreft, en 
drong hij aan op nieuwe initiatieven om de 
in het Haags programma opgenomen 
invoering van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel te voltooien en op die 
manier een hoger beschermingsniveau te 
bieden. Erkent dat het nodig is de 
solidariteit en een betere verdeling tussen 
de ene lidstaat en de andere te bevorderen 
van de personen die internationale 
bescherming genieten, teneinde hulp te 
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verlenen aan lidstaten wier asielsystemen 
onder een bijzonder zware en 
disproportionele druk staan vanwege hun 
geografische ligging of hun 
demografische situatie.

Or. el

Amendement 17
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Artikel 80 van het Verdrag inzake 
de werking van de Europese Unie bepaalt 
dat de beleidsmaatregelen van de 
Europese Unie ten aanzien van 
grensbewaking, asiel en immigratie 
geregeld worden door het beginsel van 
solidariteit en een eerlijke deling van de 
verantwoordelijkheden tussen de 
lidstaten, ook op financieel vlak en dat de 
besluiten die de Europese Unie op dit 
gebied neemt ook passende maatregelen 
moeten omvatten om uitvoering te geven 
aan dit principe.

Or. el

Amendement 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het „belang van het kind” dient bij de 
uitvoering van deze richtlijn een van de 
hoofdoverwegingen van de lidstaten te zijn 
, overeenkomstig het Verdrag van de 

(17) Het „belang van het kind” dient bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn een van de hoofdoverwegingen 
van de lidstaten te zijn, overeenkomstig het 
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Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 1989.

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind van 1989. Bij de 
beoordeling van het belang van het kind 
dienen de lidstaten met name met de 
volgende aspecten rekening te houden:
het instandhouding van het gezin, door de 
mogelijkheden van gezinshereniging te 
bieden in gevallen van minderjarigen die 
van hun ouders gescheiden zijn, indien dit 
in hun beste belang is;
het welzijn en de sociale ontwikkeling van 
de minderjarige, met bijzondere aandacht 
voor de etnische, religieuze, culturele en 
talige achtergrond en met inachtneming 
van de behoefte aan stabiliteit en 
continuïteit in de opvang en toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs;
overwegingen van veiligheid, vooral als de
kans bestaat dat de minderjarige 
slachtoffer is van geweld en uitbuiting, 
zoals mensenhandel; alsmede
de mening van de minderjarige, die 
inspraak krijgt in overeenstemming met 
zijn of haar leeftijd en rijpheid.

Or. en

Amendement 19
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het „belang van het kind” dient bij de 
uitvoering van deze richtlijn een van de 
hoofdoverwegingen van de lidstaten te 
zijn, overeenkomstig het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 1989.

(17) Het „belang van het kind” dient bij de 
uitvoering van deze richtlijn een van de 
hoofdoverwegingen van de lidstaten te 
zijn, overeenkomstig het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 1989.

Bij de beoordeling van het belang van het 
kind dienen de lidstaten met name met de 
volgende aspecten terdege rekening te 
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houden:
a) behoud van het gezinsleven, met 
inbegrip van 
gezinsherenigingsmogelijkheden in geval 
van van hun familie gescheiden kinderen;
b) het welzijn en de sociale ontwikkeling 
van het kind, met bijzondere aandacht 
voor de etnische, religieuze, culturele en 
talige achtergrond en met inachtneming 
van de behoefte aan stabiliteit en 
continuïteit in de zorg en bescherming en 
toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs;
c) overwegingen van veiligheid, vooral als 
de kans bestaat dat het kind slachtoffer is 
van geweld en uitbuiting, zoals 
kinderhandel;
d) de mening van het kind, dat inspraak 
krijgt in overeenstemming met zijn of 
haar leeftijd en rijpheid.

Or. de

Toelichting

Om het welzijn van het kind te dienen, moeten de lidstaten ook gezinshereniging binnen en 
buiten het grondgebied van de lidstaten in overweging nemen.

Amendement 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het begrip "gezinsleden" dient te 
worden verruimd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
vormen van afhankelijkheid en bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
belang van het kind.

Schrappen

Or. de
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Toelichting

Om misbruik en moeilijkheden bij het bewijs van familiebanden te voorkomen en in het 
belang van het kerngezin, moet de voorkeur worden gegeven aan een nauw familiebegrip.

Amendement 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Bescherming wordt niet alleen 
geboden door de staat, maar ook door 
partijen of organisaties, met inbegrip van 
internationale organisaties, die voldoen aan 
de criteria van deze richtlijn en die een 
regio of een deel van enige omvang van het 
grondgebied van de staat beheersen en 
bereid en in staat zijn de rechtsstaat te 
handhaven. Deze bescherming moet 
doeltreffend en duurzaam zijn.

(25) Bescherming wordt niet alleen 
geboden door de staat, maar ook door 
partijen of organisaties, met inbegrip van 
internationale organisaties, die voldoen aan 
de criteria van deze richtlijn en die een 
regio of een deel van enige omvang van het 
grondgebied van de staat. beheersen. Deze 
bescherming moet doeltreffend en 
duurzaam zijn.

Or. de

Toelichting

De rechtstaat en legitimiteit van een bescherming verlenende actor zijn kwesties die het doel 
en de reikwijdte van deze richtlijn te boven gaan. In de eerste plaats gaat het om de veiligheid 
en de bescherming van de persoon die om internationale bescherming verzoekt. In het kader 
van welke regerings- of staatsvorm deze bescherming wordt gerealiseerd betreft kwesties van 
wereldwijde Good Governance en democratisering, die niet geregeld kunnen worden in een 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Amendement 22
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Bescherming wordt niet alleen 
geboden door de staat, maar ook door 

(25) Bescherming kan alleen worden 
geboden door de staat, die bereid en in 
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partijen of organisaties, met inbegrip van 
internationale organisaties, die voldoen aan 
de criteria van deze richtlijn en die een 
regio of een deel van enige omvang van het 
grondgebied van de staat beheersen en 
bereid en in staat zijn de rechtsstaat te 
handhaven. Deze bescherming moet 
doeltreffend en duurzaam zijn.

staat moet zijn de rechtsstaat te handhaven 
Deze bescherming moet doeltreffend en 
duurzaam zijn.

Or. fr

Toelichting

De actoren die bescherming bieden, moeten zich uitsluitend beperken tot de nationale 
overheden. De "partijen en organisaties, met inbegrip van internationale organisaties" 
beschikken niet, zoals onderhavige tekst gewijzigde van de Commissie suggereert, over de 
middelen om de rechtstaat te doen eerbiedigen en aldus een "doelmatige en duurzame" 
bescherming te verzekeren. Bovendien kunnen zij, omdat zij geen ondertekenaars zijn van 
rechtskrachtige internationale overeenkomsten, juridisch niet verantwoordelijk worden 
gesteld in gevallen van niet-nakoming van de internationale verplichtingen op het gebied van 
de bescherming van vluchtelingen en het doen naleven van de mensenrechten.

Amendement 23
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verzoeker dient daadwerkelijk 
binnenlandse bescherming te genieten in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij op een veilige en wettige manier 
naartoe kan reizen, wordt toegelaten en 
zich kan vestigen.

(26) De verzoeker dient daadwerkelijk 
binnenlandse bescherming te genieten in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij naar toe kan reizen op een veilige 
manier en zonder zich aan 
strafmaatregelen bloot te stellen , en waar 
hij zich kan vestigen

Or. de

Toelichting

Een wettige en formeel correct recht op binnenkomst en vestiging naar onze normen is in 
bepaalde landen van herkomst niet mogelijk vanwege de gebrekkige structuren van de staat. 
Dit ontbreken van formele of anderssoortige structuren hoeft echter niet noodzakelijkerwijze 
een hindernis zijn voor het ontvangen van binnenlandse bescherming of een aanwijzing zijn 
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voor het ontbreken van veiligheid.

Amendement 24
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verzoeker dient daadwerkelijk 
binnenlandse bescherming te genieten in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij op een veilige en wettige manier 
naartoe kan reizen, wordt toegelaten en 
zich kan vestigen.

(26) De verzoeker dient daadwerkelijk 
binnenlandse bescherming te genieten in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij op een veilige en wettige manier 
naartoe kan reizen, wordt toegelaten en 
zich kan vestigen en waar hij of zij een 
redelijke verwachting heeft om er te 
kunnen blijven. Bij de beoordeling van 
wat redelijk is, moeten de lidstaten met 
name rekening houden met de volgende 
factoren: de persoonlijk omstandigheden 
van de verzoeker, het bestaan van 
vervolging in het verleden, veiligheid, 
respect voor de mensenrechten en de 
mogelijkheid om economisch te overleven 
in het betrokken deel van het land.

Or. en

Toelichting

Dit zou de tekst in overeenstemming brengen met de Richtsnoeren voor Internationale 
bescherming; "Alternatieven voor interne ontheemding of relocatie" van de UNHCR in de 
context van artikel 1A82) van het Verdrag van 1951 en het Protocol van 1967 over de status 
van vluchtelingen.

Amendement 25
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het is nodig dat de lidstaten bij de 
beoordeling van aanvragen om 
internationale bescherming van 

(27) Het is nodig dat de lidstaten bij de 
beoordeling van aanvragen om 
internationale bescherming van 
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minderjarigen, met specifiek op kinderen 
gerichte vormen van vervolging rekening 
houden.

minderjarigen, met specifiek op kinderen 
gerichte vormen van vervolging, zoals 
rekrutering van minderjarigen, 
kinderhandel, genitale verminking bij 
meisjes, geweld in de huiselijke kring, 
gedwongen huwelijk of kinderhuwelijken 
en dwangarbeid, rekening houden.

Or. en

Toelichting

Deze toevoeging vormt een onvolledige lijst van enkele specifieke vormen van 
kindervervolging waarmee rekening moet worden gehouden.

Amendement 26
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Tevens is het noodzakelijk dat de 
lidstaten bij de beoordeling van verzoeken 
om internationale bescherming naar 
behoren rekening houden met 
uiteenlopende juridische tradities of 
gewoonten,die soms aantastingen 
inhouden van de fysieke integriteit en 
waardigheid van personen, zoals genitale 
verminking, steniging, gedwongen 
huwelijk of eremisdaden.

Or. es

Toelichting

Deze nieuwe overweging strook met de amendementen die op deze tekst zijn aangebracht in 
verband met juridische tradities en gewoonten die inbreuk maken op de fysieke integriteit of 
de waardigheid van een persoon.
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Amendement 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is tevens nodig tot een 
gemeenschappelijke opvatting te komen 
aangaande de vervolgingsgrond „het 
behoren tot een bepaalde sociale groep”.
Bij het omschrijven van een bepaalde 
sociale groep moet terdege rekening 
worden gehouden met genderaspecten.

(29) Het is tevens nodig tot een 
gemeenschappelijke opvatting te komen 
aangaande de vervolgingsgrond „het 
behoren tot een bepaalde sociale groep”.
Bij het omschrijven van een bepaalde 
sociale groep moet terdege rekening 
worden gehouden met genderaspecten. In 
dit verband moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan praktijken zoals 
genitale verminking bij vrouwen, onder 
dwang verrichte abortus en gedwongen 
sterilisering.

Or. it

Toelichting

Genitale verminkingen, gedwongen abortus en gedwongen sterilisering vormen de ernstigste 
vormen van geweld jegens vrouwen en dienen daarom specifiek genoemd worden in 
onderhavige wettekst. In resolutie 1765 (2010) van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa wordt expliciet verwezen naar de noodzaak om bij asielverzoeken rekening 
te houden met deze verschijnselen.

Amendement 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) de aan de familieleden 
toegekende voorrechten moeten echter in 
een passende verhouding staan tot 
voorrechten die personen ontvangen die 
een subsidiaire-beschermingsstatus 
hebben.
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Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Er dient op te worden toegezien dat 
bij het beantwoorden van de oproep in het 
Haags programma om een uniforme 
status in te voeren, het non-
discriminatiebeginsel ten volle wordt 
nageleefd. Daarom dienen aan personen 
die subsidiaire bescherming genieten, 
behalve in noodzakelijke en objectief 
gerechtvaardigde gevallen, dezelfde 
rechten en voordelen te worden toegekend 
als aan vluchtelingen, en dienen voor hen 
dezelfde voorwaarden te gelden.

(37) Het non-discriminatiebeginsel moet 
ten volle worden nageleefd. Daarom 
dienen aan personen die subsidiaire 
bescherming genieten, behalve in 
noodzakelijke en objectief 
gerechtvaardigde gevallen, dezelfde 
rechten en voordelen te worden toegekend 
als aan vluchtelingen, voor zover dit 
noodzakelijk en om objectieve redenen 
gerechtvaardigd is, en dienen voor hen 
dezelfde voorwaarden te gelden Tevens 
moet overeenkomstig artikel 78, lid 2, sub 
a) en b) van het Verdrag inzake de 
Werking van de Europese Unie ook in de 
toekomst een differentiëring mogelijk 
blijven tussen een uniforme asielstatus en 
een uniforme subidiaire-
beschermingsstatus.

Or. de

Toelichting

Het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie voorziet in een onderscheid tussen 
vluchtelingen en personen die een subsidiaire bescherming genieten. Het doel is weliswaar 
een op objectieve redenen gerechtvaardigde convergentie van de aan beide statussen 
verbonden rechten te bereiken, maar op grond van de verschillende redenen voor het 
verwerven van internationale bescherming en de daaruit voortvloeiende verschillen in 
verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken 
in de prestaties waarop vluchtelingen en personen aan wie een subsidiaire bescherming is 
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toegekend.

Amendement 30
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat personen die 
internationale bescherming genieten beter 
gebruik kunnen maken van de in deze 
richtlijn beschreven rechten en voordelen, 
moet rekening worden gehouden met hun 
speciale behoeften en met de specifieke 
integratieproblemen waarmee zij worden 
geconfronteerd.

(39) Om ervoor te zorgen dat personen die 
internationale bescherming genieten beter 
gebruik kunnen maken van de in deze 
richtlijn beschreven rechten en voordelen, 
moet rekening worden gehouden met hun 
speciale behoeften en met de specifieke 
integratieproblemen waarmee zij worden 
geconfronteerd. Tevens zijn personen met 
recht op internationale bescherming 
verplicht om een eigen bijdrage te leveren 
aan hun integratie in de samenleving 
doordat zij gebruik maken van de 
aangeboden integratiecursussen, voor 
zover de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten dit nuttig achten. Personen voor 
wie het recht op subsidiaire bescherming 
is erkend, zijn verplicht gebruik te maken 
van de aangeboden integratiecursussen, 
voor zover de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten dit nuttig achten.

Or. de

Toelichting

Aan de rechten in het kader van internationale bescherming zijn ook plichten verbonden. Dit 
houdt doorgaans de handhaving in van de bestaande rechtsorde, maar ook gebruikmaking 
van de door de lidstaat aangeboden integratieprogramma's.

Amendement 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met name om sociale problemen te 
voorkomen is het dienstig dat personen die 
internationale bescherming genieten in 
het kader van de sociale bijstand zonder 
discriminatie passende sociale 
voorzieningen en bestaansmiddelen 
ontvangen.

(43) Met name om sociale problemen te 
voorkomen is het dienstig dat personen 
met de vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire-beschermingsstatus in het 
kader van de sociale bijstand zonder 
discriminatie passende sociale 
voorzieningen en bestaansmiddelen 
ontvangen.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Wat sociale bijstand en 
gezondheidszorg betreft moeten de 
gedetailleerde bepalingen inzake de 
verstrekking van de fundamentele 
prestaties in de nationale wetgeving 
worden vastgesteld. De mogelijkheid om 
de prestaties voor personen met de 
subsidiaire-beschermingsstatus te 
beperken tot de fundamentele prestaties 
moet zodanig worden opgevat dat 
hieronder ten minste is begrepen 
minimale inkomenssteun, steun bij ziekte, 
bij zwangerschap en bij hulpverlening 
aan ouders, in de mate waarin deze 
overeenkomstig de wetgeving van de 
betreffende lidstaat aan eigen onderdanen 
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worden toegekend.

Or. de

Amendement 33
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In de integratieprogramma's die 
worden aangeboden aan personen die 
internationale bescherming genieten, dient 
rekening te worden gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden.

(45) In de integratieprogramma's die 
worden aangeboden aan personen die 
internationale bescherming genieten, dient 
rekening te worden gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden.
Het aanbod van integratieprogramma's 
omvat de verplichting voor de 
vluchtelingen om gebruik te maken van 
deze programma's. Personen voor wie het 
recht op subsidiaire bescherming is 
erkend, zijn verplicht gebruik te maken 
van de aangeboden integratiecursussen, 
voor zover de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten dit nuttig achten.

Or. de

Toelichting

Aan de rechten in het kader van internationale bescherming zijn ook plichten verbonden. Dit 
houdt doorgaans de handhaving in van de bestaande rechtsorde, maar ook gebruikmaking 
van de door de lidstaat aangeboden integratieprogramma's.

Amendement 34
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "verzoeker": een onderdaan van een i) "verzoeker": iedere persoon die geen 
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derde land of een staatloze die een
verzoek om internationale bescherming 
heeft ingediend waarover nog geen 
definitieve beslissing is genomen;

onderdaan is van de lidstaat waarin zijn 
verzoek om internationale bescherming is 
ingediend, waarover nog geen definitieve 
beslissing is genomen;

Or. fr

Toelichting

Bij de herformulering van de richtlijn moet het toepassingsbereik in dier voege worden 
verruimd dat een ieder een verzoek om asiel kan indienen, aangezien de Conventie van 
Genève over de status van vluchtelingen een dergelijke beperking van het toepassingsbereik 
op gronden van geografie of nationaliteit net toestaat.

Amendement 35
Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "verzoeker": een onderdaan van een 
derde land of een staatloze die een verzoek 
om internationale bescherming heeft 
ingediend waarover nog geen definitieve 
beslissing is genomen;

i) "verzoeker": een persoon die geen 
burger van de Europese Unie is en die een 
verzoek om internationale bescherming 
heeft ingediend waarover nog geen 
definitieve beslissing is genomen;

Or. en

Amendement 36
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) „gezinsleden”: voor zover het gezin 
reeds bestond in het land van herkomst, de 
volgende leden van het gezin van de 
persoon die internationale bescherming
geniet, die in verband met het verzoek om 
internationale bescherming in dezelfde 

j) „gezinsleden”: voorzover het gezin reeds 
bestond in het land van herkomst, de 
volgende leden van het gezin van de 
persoon aan wie de vluchtelingenstatus of 
de subsidiaire-beschermingsstatus is 
verleend, die in verband met het verzoek 
om internationale bescherming in dezelfde 
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lidstaat aanwezig zijn: lidstaat aanwezig zijn:

Or. en

Amendement 37
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de echtgenoot van de persoon die 
internationale bescherming geniet of 
diens niet-gehuwde partner met wie hij een 
duurzame relatie onderhoudt, indien de 
wetgeving of de praktijk van de betrokken 
lidstaat ongehuwde paren krachtens zijn 
vreemdelingenwetgeving op een 
vergelijkbare wijze behandelt als gehuwde 
paren;

de echtgenoot van de persoon aan wie de 
vluchtelingenstatus of de subsidiaire-
beschermingsstatus is verleend of diens 
niet-gehuwde partner met wie hij een 
duurzame relatie onderhoudt, indien de 
wetgeving of de praktijk van de betrokken 
lidstaat ongehuwde paren krachtens zijn 
vreemdelingenwetgeving op een 
vergelijkbare wijze behandelt als gehuwde 
paren;

Or. en

Amendement 38
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minderjarige kinderen van de bij het 
eerste gedachtestreepje bedoelde paren of 
de persoon die internationale bescherming 
geniet, mits zij ongehuwd zijn, ongeacht de 
vraag of zij naar nationaal recht wettige, 
buitenechtelijke of geadopteerde kinderen 
zijn;

– de minderjarige kinderen van de bij het 
eerste gedachtestreepje bedoelde paren of 
de persoon aan wie de vluchtelingenstatus 
of de subsidiaire-beschermingsstatus is 
verleend, mits zij ongehuwd zijn en ten 
laste komen, ongeacht de vraag of zij naar 
nationaal recht wettige, buitenechtelijke of 
geadopteerde kinderen zijn;

Or. en
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Amendement 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gehuwde minderjarige kinderen van 
de bij het eerste gedachtestreepje bedoelde 
paren of de persoon die internationale 
bescherming geniet, ongeacht de vraag of 
zij naar nationaal recht wettige, 
buitenechtelijke of geadopteerde kinderen 
zijn, indien het in hun belang is in 
hetzelfde land te verblijven als degene die 
internationale bescherming geniet;

Schrappen

Or. it

Toelichting

De opneming in het begrip "gezinsleden" van reeds gehuwde kinderen is discutabel, 
aangezien de betrokken kinderen ondanks hun minderjarigheid al tot een apart gezin behoren. 
De betrokken tekst doet bovendien problemen rijzen met betrekking tot gedwongen huwelijken 
van minderjarigen in derde landen.

Amendement 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gehuwde minderjarige kinderen van 
de bij het eerste gedachtestreepje bedoelde 
paren of de persoon die internationale 
bescherming geniet, ongeacht de vraag of 
zij naar nationaal recht wettige, 
buitenechtelijke of geadopteerde kinderen 
zijn, indien het in hun belang is in 
hetzelfde land te verblijven als degene die 
internationale bescherming geniet;

Schrappen
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Or. de

Toelichting

Om misbruik en moeilijkheden bij het bewijs van familiebanden te voorkomen en in het 
belang van het kerngezin, moet de voorkeur worden gegeven aan een nauw gedefinieerd 
familiebegrip.

Amendement 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vader, moeder of een ander 
volwassen familielid dat volgens de wet of 
het gewoonterecht verantwoordelijk is 
voor de persoon die internationale 
bescherming geniet, indien 
laatstgenoemde minderjarig en ongehuwd 
is, of indien hij minderjarig en gehuwd is 
maar het in zijn belang is om in hetzelfde 
land te verblijven als zijn vader of moeder 
of een ander volwassen familielid dat 
verantwoordelijk voor hem is;

Schrappen

Or. de

Toelichting

Om misbruik en moeilijkheden bij het bewijs van familiebanden te voorkomen en in het 
belang van het kerngezin, moet de voorkeur worden gegeven aan een nauw gedefinieerd 
familiebegrip.

Amendement 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minderjarige ongehuwde broers en Schrappen
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zussen van de persoon die internationale 
bescherming geniet, indien 
laatstgenoemde minderjarig en ongehuwd 
is, of indien de persoon die internationale 
bescherming geniet of zijn broers en 
zussen minderjarig en gehuwd zijn maar 
het in het belang van een of meer van hen 
is om in hetzelfde land te verblijven;

Or. de

Toelichting

Om misbruik en moeilijkheden bij het bewijs van familiebanden te voorkomen en in het 
belang van het kerngezin, moet de voorkeur worden gegeven aan een nauw gedefinieerd 
familiebegrip.

Amendement 43
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter j – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minderjarige ongehuwde broers en 
zussen van de persoon die internationale 
bescherming geniet, indien 
laatstgenoemde minderjarig en ongehuwd 
is, of indien de persoon die internationale 
bescherming geniet of zijn broers en 
zussen minderjarig en gehuwd zijn maar 
het in het belang van een of meer van hen 
is om in hetzelfde land te verblijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd het Verdrag van Genève, 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker die een herhaalde aanvraag 
indient, normaliter niet de 
vluchtelingenstatus wordt verleend indien 
het risico van vervolging gegrond is op 
omstandigheden die de verzoeker zelf 
heeft veroorzaakt nadat hij het land van 
herkomst heeft verlaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd het Verdrag van Genève, 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker die een herhaalde aanvraag 
indient, normaliter niet de 
vluchtelingenstatus wordt verleend indien 
het risico van vervolging gegrond is op 
omstandigheden die de verzoeker zelf heeft 
veroorzaakt nadat hij het land van 
herkomst heeft verlaten.

3. Onverminderd het Verdrag van Genève, 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker die een herhaalde aanvraag 
indient, normaliter niet de 
vluchtelingenstatus wordt verleend indien 
het risico van vervolging gegrond is op 
omstandigheden die de verzoeker zelf heeft 
veroorzaakt nadat hij het land van 
herkomst heeft verlaten. De verzoeker mag 
niet worden beschouwd als dat risico door 
zijn eigen besluit te hebben veroorzaakt 
bij de uitoefening van zijn fundamentele 
rechten uit hoofde van het EU-recht, en 
met name het recht van meningsuiting.

Or. en
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Amendement 46
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bescherming tegen vervolging of 
ernstige schade moet doeltreffend en 
duurzaam zijn en kan alleen worden 
geboden door:

1. Bescherming tegen vervolging of 
ernstige schade moet doeltreffend en 
duurzaam zijn en kan worden geboden 
door:

Or. de

Toelichting

Bescherming is ook mogelijk wanneer er geen beschermende actor beschikbaar is. Een 
absolute beperking van bescherming tot bescherming door actoren zou betekenen dat de 
interne beschermingsmogelijkheden niet in overweging worden genomen.

Amendement 47
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bescherming tegen vervolging of 
ernstige schade moet doeltreffend en 
duurzaam zijn en kan alleen worden 
geboden door:

1. Bescherming tegen vervolging of 
ernstige schade moet doeltreffend en 
duurzaam zijn en kan alleen worden 
geboden door:

a) de staat; of a) de staat; of
b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 
een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen en die bereid en in staat zijn de 
rechtsstaat te handhaven.

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 
een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen,

mits deze beschermende partijen genoemd 
onder (a) en (b) bereid zijn en in staat zijn 
de rechtstaat te handhaven en daarvoor 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Or. en
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Toelichting

De zinsnede "die bereid en in staat zijn de rechtsstaat te handhaven" moet ook uitdrukkelijk 
op de staat van toepassing zijn aangezien het niet zo hoeft te zijn dat de staat waarvan de 
asielzoeker bescherming verwacht, daadwerkelijk een staat is die bereid en in staat is de 
rechtsstaat te handhaven. Wie afdoende bescherming kan aanbieden moet ook in staat zijn 
daarover conform het internationaal recht rekenschap af te leggen.

Amendement 48
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 
een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen en die bereid en in staat zijn de 
rechtsstaat te handhaven.

Schrappen

Or. fr

Toelichting

De actoren die bescherming bieden, moeten zich uitsluitend beperken tot de nationale 
overheden. De "partijen en organisaties, met inbegrip van internationale organisaties" 
beschikken niet, zoals onderhavige tekst gewijzigde van de Commissie suggereert, over de 
middelen om de rechtstaat te doen eerbiedigen en aldus een "doelmatige en duurzame" 
bescherming te verzekeren. Bovendien kunnen zij, omdat zij geen ondertekenaars zijn van 
rechtskrachtige internationale overeenkomsten, juridisch niet verantwoordelijk worden 
gesteld in gevallen van niet-nakoming van de internationale verplichtingen op het gebied van 
de bescherming van vluchtelingen en het doen naleven van de mensenrechten.

Amendement 49 
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 
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een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen en die bereid en in staat zijn de 
rechtsstaat te handhaven.

een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen.

Or. de

Toelichting

De rechtstaat en legitimiteit van een bescherming verlenende actor zijn kwesties die het doel 
en de reikwijdte van deze richtlijn te boven gaan. In de eerste plaats gaat het om de veiligheid 
en de bescherming van de persoon die om internationale bescherming verzoekt. In het kader 
van welke regerings- of staatsvorm deze bescherming wordt gerealiseerd betreft kwesties van 
wereldwijde Good Governance en democratisering, die niet geregeld kunnen worden in een 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale organisaties, die de staat of 
een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen en die bereid en in staat zijn de 
rechtsstaat te handhaven.

b) partijen of organisaties, inclusief 
internationale of regionale organisaties, die 
de staat of een aanzienlijk deel van zijn 
grondgebied beheersen en die bereid en in 
staat zijn de rechtsstaat te handhaven.

Or. en

Amendement 51
Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het algemeen wordt doeltreffende en 
duurzame bescherming geboden wanneer 
de actoren als bedoeld in lid 1 redelijke 
maatregelen tot voorkoming van 
vervolging of het lijden van ernstige 
schade treffen, onder andere door de 

2. Doeltreffende en duurzame 
bescherming wordt geboden wanneer de 
actoren als bedoeld in lid 1 redelijke 
maatregelen tot voorkoming van 
vervolging of het lijden van ernstige 
schade treffen, onder andere door de 
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instelling van een doeltreffend juridisch 
systeem voor de opsporing, gerechtelijke 
vervolging en bestraffing van handelingen 
die vervolging of ernstige schade vormen, 
en wanneer de verzoeker toegang tot een 
dergelijke bescherming heeft.

instelling van een doeltreffend juridisch 
systeem voor de opsporing, gerechtelijke 
vervolging en bestraffing van handelingen 
die vervolging of ernstige schade vormen, 
en wanneer de verzoeker toegang tot een 
dergelijke bescherming heeft.

Or. en

Amendement 52
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het beoordelen of een internationale 
organisatie een staat of een aanzienlijk 
deel van zijn grondgebied beheerst en 
bescherming verleent als omschreven in 
lid 2, houden de lidstaten rekening met de 
richtsnoeren die worden gegeven in 
toepasselijke Raadsbesluiten.

Schrappen

Or. fr

Toelichting

De actoren die bescherming bieden, moeten zich uitsluitend beperken tot de nationale 
overheden. De "partijen en organisaties, met inbegrip van internationale organisaties" 
beschikken niet, zoals onderhavige tekst gewijzigde van de Commissie suggereert, over de 
middelen om de rechtstaat te doen eerbiedigen en aldus een "doelmatige en duurzame" 
bescherming te verzekeren. Bovendien kunnen zij, omdat zij geen ondertekenaars zijn van 
rechtskrachtige internationale overeenkomsten, juridisch niet verantwoordelijk worden 
gesteld in gevallen van niet-nakoming van de internationale verplichtingen op het gebied van 
de bescherming van vluchtelingen en het doen naleven van de mensenrechten.

Amendement 53
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van de beoordeling van 
het verzoek om internationale bescherming 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker geen behoefte heeft aan 
internationale bescherming, indien hij in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij op een veilige en wettige manier 
naartoe kan reizen, wordt toegelaten en 
zich kan vestigen, toegang heeft tot 
bescherming tegen vervolging of ernstige 
schade in de zin van artikel 7.

1. Als onderdeel van de beoordeling van 
het verzoek om internationale bescherming 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker geen behoefte heeft aan 
internationale bescherming, indien hij een 
voldoende mate van bescherming kan 
krijgen in de zin van artikel 7. in een deel 
van het land van herkomst of aldaar geen 
serieuze angst voor vervolging hoeft te 
hebben en hij op een veilige manier, 
zonder strafmaatregelen te hoeven vrezen,
daarnaartoe kan reizen, en zich aldaar kan 
vestigen.

Or. de

Toelichting

Een wettige en formeel correct recht op binnenkomst en vestiging naar onze normen is in 
bepaalde landen van herkomst niet mogelijk vanwege de gebrekkige structuren van de staat. 
Dit ontbreken van formele of anderssoortige structuren vormt echter niet noodzakelijkerwijze 
een hindernis voor het genieten van binnenlandse bescherming en vormt ook geen aanwijzing 
voor gebrekkige veiligheid.

Amendement 54
Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van de beoordeling van 
het verzoek om internationale bescherming 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker geen behoefte heeft aan 
internationale bescherming, indien hij in 
een deel van het land van herkomst waar 
hij op een veilige en wettige manier 
naartoe kan reizen, wordt toegelaten en 
zich kan vestigen, toegang heeft tot 
bescherming tegen vervolging of ernstige 
schade in de zin van artikel 7.

1. Als onderdeel van de beoordeling van 
het verzoek om internationale bescherming 
kunnen de lidstaten vaststellen dat een 
verzoeker geen behoefte heeft aan 
internationale bescherming, indien er in 
een deel van het land van herkomst geen 
gegronde vrees bestaat voor vervolging of 
geen reëel risico op ernstige schade, en 
van de verzoeker redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat hij in dat deel van 
het land blijft.
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Or. en

Amendement 55
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling of een verzoeker 
toegang heeft tot bescherming tegen 
vervolging of ernstige schade in een deel 
van het land van herkomst overeenkomstig 
lid 1, houden de lidstaten bij hun beslissing 
over het verzoek rekening met de algemene 
omstandigheden in dat deel van het land en 
met de persoonlijke omstandigheden van 
de verzoeker op het tijdstip waarop een 
beslissing inzake het verzoek wordt 
genomen. Daartoe zorgen de lidstaten 
ervoor dat zij beschikken over 
nauwkeurige en actuele informatie uit 
verschillende bronnen, zoals de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

2. Bij de beoordeling of een verzoeker 
toegang heeft tot bescherming tegen 
vervolging of ernstige schade in een deel 
van het land van herkomst overeenkomstig 
lid 1, houden de lidstaten bij hun beslissing 
over het verzoek rekening met de algemene 
omstandigheden in dat deel van het land en 
met de persoonlijke omstandigheden van 
de verzoeker op het tijdstip waarop een 
beslissing inzake het verzoek wordt 
genomen, in overeenstemming met artikel 
4.. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat 
zij beschikken over nauwkeurige en actuele 
informatie uit verschillende bronnen, zoals 
de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor Vluchtelingen en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

Or. en

Amendement 56
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling of een verzoeker 
toegang heeft tot bescherming tegen 
vervolging of ernstige schade in een deel 
van het land van herkomst overeenkomstig 
lid 1, houden de lidstaten bij hun beslissing 
over het verzoek rekening met de algemene 
omstandigheden in dat deel van het land en 

2. Bij de beoordeling of een verzoeker 
toegang heeft tot bescherming tegen 
vervolging of ernstige schade in een deel 
van het land van herkomst overeenkomstig 
lid 1, houden de lidstaten bij hun beslissing 
over het verzoek rekening met de algemene 
omstandigheden in dat deel van het land en 
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met de persoonlijke omstandigheden van 
de verzoeker op het tijdstip waarop een 
beslissing inzake het verzoek wordt 
genomen. Daartoe zorgen de lidstaten 
ervoor dat zij beschikken over 
nauwkeurige en actuele informatie uit 
verschillende bronnen, zoals de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

met de persoonlijke omstandigheden van 
de verzoeker op het tijdstip waarop een 
beslissing inzake het verzoek wordt 
genomen. Daartoe zorgen de lidstaten 
ervoor dat zij beschikken over 
nauwkeurige en actuele informatie uit 
verschillende bronnen, zoals de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen en het Europees
Ondersteuningsbureau voor asielzaken en 
dat deze informatie vervolgens wordt 
gebruikt.

Or. en

Amendement 57
Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 1 kan van toepassing zijn 
ondanks het feit dat er technische 
belemmeringen bestaan om terug te keren 
naar het land van herkomst.

Or. en

Amendement 58
Franziska Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vervolging of bestraffing wegens de 
weigering militaire dienst te vervullen 
tijdens een conflict, wanneer het vervullen 
van militaire dienst strafbare feiten of 
handelingen inhoudt die onder de 
uitsluitingsclausule van artikel 12, lid 2 

(e) vervolging of bestraffing wegens de 
weigering militaire dienst te vervullen 
tijdens een conflict, wanneer het vervullen 
van militaire dienst strafbare feiten of 
handelingen inhoudt die onder de 
uitsluitingsclausule van artikel 12, lid 2 
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vallen; vallen of onverenigbaar zou zijn met diep 
gekoesterde morele, religieuze of politieke 
overtuigingen of andere geldige 
gewetensgronden voor de betrokken 
persoon;

Or. en

Toelichting

In de tekst moet ook aandacht worden geschonken aan gewetensbezwaren tegen militaire 
dienstplicht.

Amendement 59
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) daden van genderspecifieke of 
kindspecifieke aard.

f) daden van genderspecifieke of 
kindspecifieke aard, ook wanneer die 
voortvloeien uit juridische tradities of 
gewoontes die een inbreuk maken op de 
fysieke integriteit of waardigheid van een 
persoon.

Or. es

Toelichting

De richtlijn moet voldoende rekening houden met juridische tradities of gewoontes die 
handelingen kunnen omvatten die een inbreuk vormen op de fysieke integriteit of de 
waardigheid van een persoon, zoals genitale verminking, steniging, gedwongen huwelijken of 
eremisdaden.

Amendement 60
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig artikel 2, punt c), moet 
er een verband zijn tussen de in artikel 10 
genoemde redenen en de daden die als 
vervolging worden aangemerkt in de zin 
van lid 1 of het ontbreken van 
bescherming tegen dergelijke daden.

3. Overeenkomstig artikel 2, punt c), moet 
er een verband zijn tussen de in artikel 10 
genoemde redenen en de daden die als 
vervolging worden aangemerkt in de zin 
van lid 1.

Or. de

Toelichting

De afwezigheid van bescherming tegen vervolgingspraktijken kan niet op zich zelf reeds als 
vervolgingspraktijk beschouwd worden. Een praktijk kan eerst als vervolgingspraktijk worden 
beschouwd wanneer er sprake is van daadwerkelijke vervolging. Gebrekkige bescherming 
tegen vervolging is evenwel geen daadwerkelijke vervolgingspraktijk.

Amendement 61
Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– leden van de groep een aangeboren 
kenmerk vertonen of een 
gemeenschappelijke achtergrond hebben 
die niet gewijzigd kan worden, of een 
kenmerk of geloof delen dat voor de 
identiteit of de morele integriteit van de 
betrokkenen dermate fundamenteel is, dat 
van de betrokkenen niet mag worden geëist 
dat zij dit opgeven, en

- leden van de groep een aangeboren 
kenmerk vertonen of een 
gemeenschappelijke achtergrond hebben 
die niet gewijzigd kan worden, of een 
kenmerk of geloof delen dat voor de 
identiteit of de morele integriteit van de 
betrokkenen dermate fundamenteel is, dat 
van de betrokkenen niet mag worden geëist 
dat zij dit opgeven, of

Or. en

Amendement 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst kan een specifieke 
sociale groep een groep zijn die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid 
omvat geen handelingen die volgens het 
nationale recht van de lidstaten als 
strafbaar worden beschouwd. Er dient ter 
dege rekening te worden gehouden met 
genderaspecten wanneer moet worden 
vastgesteld of iemand tot een bepaalde 
sociale groep behoort of wanneer een 
kenmerk van een dergelijke groep wordt
beschreven;

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst kan een specifieke 
sociale groep een groep zijn die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid 
omvat geen handelingen die volgens het 
nationale recht van de lidstaten als 
strafbaar worden beschouwd. Er dient ter 
dege rekening te worden gehouden met op 
geslacht gebaseerde aspecten wanneer 
moet worden vastgesteld of iemand tot een 
bepaalde sociale groep behoort of wanneer 
een kenmerk van een dergelijke groep 
wordt beschreven;

Or. it

Toelichting

Het gebruik van de term "gender" is vanuit juridisch oogpunt niet correct, ook voor wat 
betreft de in de Europese Verdragen gebruikte formuleringen, waarin altijd gesproken wordt 
van "geslacht" en nooit van "gender". Bovendien heeft het begrip "gender" een morele 
connotatie en kan het niet worden beschouwd als een algemeen geaccepteerd woord.

Amendement 63 
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst kan een specifieke 
sociale groep een groep zijn die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid 
omvat geen handelingen die volgens het 
nationale recht van de lidstaten als 
strafbaar worden beschouwd. Er dient ter 
dege rekening te worden gehouden met 
genderaspecten wanneer moet worden 
vastgesteld of iemand tot een bepaalde 

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst moet een sociale groep 
een groep omvatten die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Er dient terdege rekening 
te worden gehouden met genderaspecten, 
waaronder genderidentiteit, wanneer moet 
worden vastgesteld of iemand tot een 
bepaalde sociale groep behoort of wanneer 
een kenmerk van een dergelijke groep 
wordt beschreven;
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sociale groep behoort of wanneer een 
kenmerk van een dergelijke groep wordt 
beschreven;

Or. en

Amendement 64
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst kan een specifieke 
sociale groep een groep zijn die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid 
omvat geen handelingen die volgens het 
nationale recht van de lidstaten als 
strafbaar worden beschouwd. Er dient ter 
dege rekening te worden gehouden met 
genderaspecten wanneer moet worden 
vastgesteld of iemand tot een bepaalde 
sociale groep behoort of wanneer een 
kenmerk van een dergelijke groep wordt 
beschreven;

Afhankelijk van de omstandigheden in het 
land van herkomst kan een specifieke 
sociale groep een groep zijn die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele 
gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid 
omvat geen handelingen die volgens het 
nationale recht van de lidstaten als 
strafbaar worden beschouwd. Er dient ter 
dege rekening te worden gehouden met 
genderaspecten wanneer moet worden 
vastgesteld of iemand tot een bepaalde 
sociale groep behoort of wanneer een 
kenmerk van een dergelijke groep wordt 
beschreven; Tevens moet bij het 
vaststellen van een dergelijke 
toehorigheid rekening worden gehouden 
met juridische tradities of gewoontes die 
inbreuk maken op de fysieke integriteit of 
de waardigheid van een persoon.

Or. es

Toelichting

De richtlijn moet voldoende rekening houden met juridische tradities of gewoontes die 
handelingen kunnen omvatten die een inbreuk vormen op de fysieke integriteit of de 
waardigheid van een persoon, zoals genitale verminking, steniging, gedwongen huwelijken of 
eremisdaden.
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Amendement 65
Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De punten e) en f) van lid 1 zijn niet 
van toepassing op vluchtelingen die 
dwingende redenen, voortvloeiende uit 
vroegere vervolging, kunnen aanvoeren 
om te weigeren de bescherming van het 
land waarvan zij de nationaliteit bezitten, 
of, in het geval van staatlozen, van het 
land waar zij vroeger hun gewone 
verblijfplaats hadden, in te roepen.

Schrappen

Or. en

Amendement 66
Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 1 is niet van toepassing op personen 
die subsidiaire bescherming genieten en 
die dwingende redenen, voortvloeiende uit 
vroegere ernstige schade, kunnen 
aanvoeren om te weigeren de 
bescherming van het land waarvan zij de 
nationaliteit bezitten, of, in het geval van 
staatlozen, van het land waar zij vroeger 
hun gewone verblijfplaats hadden, in te 
roepen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen , 
slachtoffers van mensenhandel, personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen , 
slachtoffers van mensenhandel, personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen en 
personen die folteringen, wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen, zoals genitale verminking 
of gedwongen sterilisering hebben 
ondergaan, of zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

Or. it

Toelichting

Genitale verminkingen, gedwongen abortus en gedwongen sterilisering vormen de ernstigste 
vormen van geweld jegens vrouwen en dienen daarom specifiek genoemd worden in 
onderhavige wettekst. In resolutie 1765 (2010) van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa wordt expliciet verwezen naar de noodzaak om bij asielverzoeken rekening 
te houden met deze verschijnselen.

Amendement 68
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
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minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen, 
slachtoffers van mensenhandel, personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen, 
slachtoffers van mensenhandel en personen 
die folteringen hebben ondergaan, zijn 
verkracht of aan andere ernstige vormen 
van psychologisch, fysiek of seksueel 
geweld zijn blootgesteld.

Or. de

Toelichting

"Psychische problemen" is een begrip dat in dit verband niet voldoende nauwkeurig 
gedefinieerd is of dat door de verdere opsomming van vervolgingsdaden reeds is gedekt.

Amendement 69
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen, 
slachtoffers van mensenhandel, personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen , 
slachtoffers van mensenhandel, 
slachtoffers van juridische tradities of 
gewoontes die inbreuk maken op de 
fysieke integriteit of waardigheid van 
personen, personen met geestelijke 
gezondheidsproblemen en personen die 
folteringen hebben ondergaan, zijn 
verkracht of aan andere ernstige vormen 
van psychologisch, fysiek of seksueel 
geweld zijn blootgesteld.

Or. es
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Toelichting

De richtlijn moet voldoende rekening houden met de bijzondere situatie van personen die zich 
niet kunnen verdedigen wanneer zij het slachtoffer worden van juridische tradities of 
gewoontes die praktijken of straffen kunnen omvatten die inbreuk maken op fundamentele 
mensenrechten, zoals genitale verminking, steniging of eremisdaden.

Amendement 70
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen, 
slachtoffers van mensenhandel, personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

3. Bij de toepassing van dit hoofdstuk 
houden de lidstaten rekening met de 
specifieke situatie van kwetsbare personen 
zoals minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

Or. en

Amendement 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de uitvoering van de bepalingen van 
dit hoofdstuk die betrekking hebben op 
minderjarigen, laten de lidstaten zich 
primair leiden door het belang van het 
kind.

5. Het „belang van het kind” dient bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn een van de hoofdoverwegingen 
van de lidstaten te zijn, overeenkomstig 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind van 1989.
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Bij het beoordelen van het belang van de 
minderjarige houden de lidstaten op 
passende wijze rekening met de volgende 
factoren:
(a) het behoud van het gezin, door de 
mogelijkheden van gezinshereniging te 
bieden in het geval van minderjarigen die 
van hun ouders gescheiden zijn, indien dit 
in hun beste belang is;
b) het welzijn en de sociale ontwikkeling 
van de minderjarige, met bijzondere 
aandacht voor de etnische, religieuze, 
culturele en talige achtergrond en met 
inachtneming van de behoefte aan 
stabiliteit en continuïteit in de opvang en 
toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs;
(c) overwegingen van veiligheid, vooral 
als de kans bestaat dat de minderjarige 
slachtoffer is van geweld en uitbuiting, 
zoals mensenhandel;
(d) de mening van de minderjarige, die 
inspraak krijgt in overeenstemming met 
zijn of haar leeftijd en rijpheid.

Or. en

Amendement 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Binnen de beperkingen die het 
Verdrag van Genève stelt, mogen de 
lidstaten de voorzieningen van dit 
hoofdstuk beperken voor vluchtelingen 
die hun vluchtelingenstatus hebben 
verkregen op basis van activiteiten die 
uitsluitend of in hoofdzaak ten doel 
hadden de nodige voorwaarden te 
scheppen om als vluchteling te worden 
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erkend.

Or. de

Toelichting

Om misbruik te voorkomen, moet de mogelijkheid tot beperking van de erkenning van de 
vluchtelingstatus behouden blijven voor gevallen waarin de vluchteling bewust activiteiten 
heeft ondernomen met het doel de status van vluchteling te verkrijgen.

Amendement 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Binnen de uit de internationale 
verplichtingen van de lidstaten 
voortvloeiende beperkingen, mogen de 
lidstaten de voorzieningen van dit 
hoofdstuk beperken voor personen die in 
aanmerking komen voor subsidiaire 
bescherming en hun subsidiaire-
beschermingsstatus hebben verkregen op 
basis van activiteiten die uitsluitend of in 
hoofdzaak ten doel hadden de nodige 
voorwaarden te scheppen om te worden 
erkend als persoon die in aanmerking 
komt voor subsidiaire bescherming.

Or. de

Toelichting

Om misbruik te voorkomen, moet de mogelijkheid tot beperking van de erkenning van de 
subsidaire-beschermingsstatus behouden blijven voor gevallen waarin de vluchteling bewust 
activiteiten heeft ondernomen met het doel om deze beschermingsstatus te verkrijgen.

Amendement 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer er gegronde redenen 
bestaan om aan te nemen dat de 
betrokken persoon ernstige gedragingen 
heeft vertoond die onverenigbaar zijn met 
het binnengaan en verblijven in de hem of 
haar ontvangende lidstaat.

Or. it

Toelichting

Om een zo hoog mogelijk peil van bescherming te verzekeren voor de burgers, is het 
noodzakelijk rekening te houden met alle gevallen die zich kunnen voordoen, zoals - in 
onderhavig geval - het geval van een persoon wier gedrag, ook al vormt het wellicht geen 
gevaar in de staat van herkomst, een potentieel gevaar kan vormen voor het gastland.

Amendement 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verschaffen personen die 
internationale bescherming genieten zo 
spoedig mogelijk nadat hun de 
desbetreffende beschermingsstatus is 
verleend, toegang tot informatie 
betreffende de rechten en plichten die 
verband houden met die status, in een taal 
die zij redelijkerwijs geacht kunnen 
worden te begrijpen.

De lidstaten verschaffen personen die 
internationale bescherming genieten zo 
spoedig mogelijk nadat hun de 
desbetreffende beschermingsstatus is 
verleend, toegang tot informatie 
betreffende de rechten en plichten die 
verband houden met die status , in een taal 
die zij kunnen begrijpen of redelijkerwijs 
geacht kunnen worden te begrijpen.

Or. en

Toelichting

De persoon die internationale bescherming geniet moet de informatie volledig kunnen 
begrijpen en kunnen communiceren in een taal die hij of zij voldoende goed kent.
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Amendement 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van de gezinsleden van 
personen met de subsidiaire-
beschermingsstatus kunnen de lidstaten 
de voorwaarden voor de betrokken 
voordelen bepalen.
In dat geval zien de lidstaten erop toe dat 
de toegekende rechten een toereikende 
levensstandaard waarborgen.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 77
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat gezinsleden 
van de persoon die internationale 
bescherming geniet, die zelf niet in 
aanmerking komen voor die bescherming,
aanspraak kunnen maken op de in de 
artikelen 24 tot en met 34 genoemde 
voordelen, overeenkomstig de nationale 
procedures en voor zover verenigbaar met 
de persoonlijke juridische status van het 
gezinslid.

2. De lidstaten waarborgen dat gezinsleden 
van de persoon met de vluchtelingenstatus 
of de subsidiaire-beschermingsstatus die 
zelf niet in aanmerking komen voor die 
statussen, aanspraak kunnen maken op de 
in de artikelen 24 tot en met 34 genoemde 
voordelen, overeenkomstig de nationale 
procedures en voorzover verenigbaar met 
de persoonlijke juridische status van het 
gezinslid.

Ten aanzien van de gezinsleden van 
personen met de subsidiaire-
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beschermingsstatus kunnen de lidstaten 
de voorwaarden voor de betrokken 
voordelen bepalen.
In dat geval zien de lidstaten erop toe dat 
de toegekende rechten een toereikende 
levensstandaard waarborgen.

Or. en

Amendement 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo spoedig mogelijk nadat de status is 
verleend en zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan artikel 21, lid 3, verstrekken de 
lidstaten aan personen die internationale 
bescherming genieten een verblijfstitel die 
ten minste drie jaar geldig is en kan 
worden verlengd, tenzij dwingende 
redenen van nationale veiligheid of 
openbare orde zich daartegen verzetten.

Zo spoedig mogelijk nadat de 
vluchtelingenstatus is verleend en zonder 
dat afbreuk wordt gedaan aan artikel 21, lid 
3, verstrekken de lidstaten aan personen 
aan wie de vluchtelingenstatus is 
toegekend een verblijfstitel die ten minste 
drie jaar geldig is en kan worden verlengd, 
tenzij dwingende redenen van nationale 
veiligheid of openbare orde zich daartegen 
verzetten.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 79
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo spoedig mogelijk nadat de status is 
verleend en zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan artikel 21, lid 3, verstrekken de 
lidstaten aan personen die internationale 
bescherming genieten een verblijfstitel die 
ten minste drie jaar geldig is en kan 
worden verlengd, tenzij dwingende 
redenen van nationale veiligheid of 
openbare orde zich daartegen verzetten.

Zo spoedig mogelijk nadat de 
vluchtelingenstatus of subsidiaire 
beschermingsstatus is verleend en zonder 
dat afbreuk wordt gedaan aan artikel 21, lid 
3, verstrekken de lidstaten aan personen 
met de vluchtelingenstatus een verblijfstitel 
die ten minste drie jaar geldig is en kan 
worden verlengd, tenzij dwingende 
redenen van nationale veiligheid of 
openbare orde zich daartegen verzetten.

Or. en

Amendement 80
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo spoedig mogelijk nadat de status is 
verleend en zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan artikel 21, lid 3, verstrekken de 
lidstaten aan personen die internationale 
bescherming genieten een verblijfstitel die 
ten minste drie jaar geldig is en kan 
worden verlengd, tenzij dwingende 
redenen van nationale veiligheid of 
openbare orde zich daartegen verzetten.

Zo spoedig mogelijk nadat de 
vluchtelingenstatus is verleend en zonder 
dat afbreuk wordt gedaan aan artikel 21, lid 
3, verstrekken de lidstaten aan personen 
met de vluchtelingenstatus een 
verblijfstitel die ten minste drie jaar geldig 
is en kan worden verlengd, tenzij 
dwingende redenen van nationale 
veiligheid of openbare orde zich daartegen 
verzetten.

Or. en

Amendement 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 23, 
lid 1, kan de aan de gezinsleden van de 
personen die internationale bescherming 
genieten af te geven verblijfstitel minder 
dan drie jaar geldig zijn en verlengbaar 
zijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 23, 
lid 1, kan de aan de gezinsleden van de 
personen met de vluchtelingenstatus af te 
geven verblijfstitel minder dan drie jaar 
geldig zijn en verlengbaar zijn.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 82
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 23, 
lid 1, kan de aan de gezinsleden van de 
personen die internationale bescherming 
genieten af te geven verblijfstitel minder 
dan drie jaar geldig zijn en verlengbaar 
zijn.

Zo spoedig mogelijk nadat de subsidiaire-
beschermingsstatus is verleend, 
verstrekken de lidstaten personen die 
subsidiaire bescherming genieten een 
verblijfstitel die ten minste één jaar geldig 
is en kan worden verlengd, tenzij 
dwingende redenen van nationale 
veiligheid of openbare orde zich 
daartegen verzetten.

Or. en

Amendement 83
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zo spoedig mogelijk nadat de 
subsidiaire-beschermingsstatus is 
verleend, verstrekken de lidstaten 
personen die subsidiaire bescherming 
genieten een verblijfstitel die ten minste 
twee jaar geldig is en kan worden 
verlengd, tenzij dwingende redenen van 
nationale veiligheid of openbare orde zich 
daartegen verzetten.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 84 
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan personen die 
internationale bescherming genieten toe 
onmiddellijk nadat hun deze bescherming 
is verleend, een beroepsactiviteit als 
werknemer of zelfstandige op te nemen, 
waarbij de algemene voorschriften die 
gelden voor het beroep en de 
overheidsdienst moeten worden nageleefd.

1. De lidstaten staan personen met een 
vluchtelingenstatus toe onmiddellijk nadat 
hun deze status is verleend, een 
beroepsactiviteit als werknemer of 
zelfstandige op te nemen, waarbij de 
algemene voorschriften die gelden voor het 
beroep en de overheidsdienst moeten 
worden nageleefd.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
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personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 85
Kinga Göncz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten vergemakkelijken voor 
de personen die internationale 
bescherming genieten de toegang tot 
microkrediet, ten einde hen te steunen bij 
de oprichting van micro-ondernemingen.

Or. en

Amendement 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die internationale bescherming genieten
onder vergelijkbare voorwaarden als voor 
de eigen onderdanen gelden, toegang 
krijgen tot voorzieningen zoals het 
werkgebonden onderwijsaanbod voor 
volwassenen, beroepsopleiding , met 
inbegrip van bijscholing, praktische 
werkervaring op de arbeidsplaats en 
begeleiding van 
arbeidsbemiddelingsbureaus.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
met een vluchtelingenstatus onder 
vergelijkbare voorwaarden als voor de 
eigen onderdanen gelden, toegang krijgen 
tot voorzieningen zoals het werkgebonden 
onderwijsaanbod voor volwassenen, 
beroepsopleiding , met inbegrip van 
bijscholing, praktische werkervaring op de 
arbeidsplaats en begeleiding van 
arbeidsbemiddelingsbureaus .

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
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personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 87
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten spannen zich in om de in 
lid 2 bedoelde toegang tot het 
werkgebonden onderwijsaanbod en de 
beroepsopleiding voor personen die 
internationale bescherming genieten, te 
bevorderen door middel van maatregelen 
als het zo nodig verstrekken van 
uitkeringen of leningen voor 
levensonderhoud of door de mogelijkheid 
te bieden in deeltijd te werken en te 
studeren.

Schrappen

Or. de

Toelichting

Paragraaf 3 wordt reeds in voldoende mate gedekt door de paragrafen 1 en 2. Duplicaties 
dienen te worden vermeden.

Amendement 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten staan personen met de 
subsidiaire-beschermingsstatus toe 
onmiddellijk nadat hun deze status is 
verleend een beroepsactiviteit als 
werknemer of zelfstandige op te nemen, 
waarbij de algemene voorschriften die 
gelden voor het beroep en de 
overheidsdienst moeten worden nageleefd.
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Hierbij kan rekening worden gehouden 
met de situatie op de arbeidsmarkt in de 
lidstaten. Dit sluit niet uit dat er een in de 
tijd beperkt prioriteitsonderzoek bij de 
toegang tot werkgelegenheid kan worden 
doorgevoerd overeenkomstig het nationale 
recht van een lidstaat. De lidstaten zorgen 
ervoor dat personen met een subsidiaire-
beschermingsstatus toegang hebben tot 
banen die hen worden aangeboden 
overeenkomstig de nationale 
voorschriften inzake prioritering op de 
arbeidsmarkt.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 89 
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
personen met de subsidiaire-
beschermingsstatus onder door de 
lidstaten te bepalen voorwaarden toegang 
krijgen tot voorzieningen zoals het 
werkgebonden onderwijsaanbod voor 
volwassenen, beroepsopleiding en 
praktische werkervaring op de 
arbeidsplaats.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
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en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 90
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten bevorderen de toegang 
van personen die internationale 
bescherming genieten tot programma's 
voor het onderwijs in de taal van de 
betrokken lidstaat, ten einde voor zowel 
jongeren als volwassenen de toegang tot 
hun onderwijsstelsels te 
vergemakkelijken.

Or. el

Amendement 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die internationale bescherming genieten, 
in de lidstaat die deze bescherming heeft 
toegekend de nodige bijstand in de zin van 
sociale bijstand ontvangen zoals de 
onderdanen van die lidstaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
met de vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire-beschermingsstatus in de 
lidstaat die deze statussen heeft toegekend 
de nodige bijstand in de zin van sociale 
bijstand ontvangen zoals de onderdanen 
van die lidstaat.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
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toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 92
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die internationale bescherming genieten,
in de lidstaat die deze bescherming heeft 
toegekend de nodige bijstand in de zin van 
sociale bijstand ontvangen zoals de 
onderdanen van die lidstaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
met de vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire-beschermingsstatus in de 
lidstaat die deze statussen heeft toegekend 
de nodige bijstand in de zin van sociale 
bijstand ontvangen zoals de onderdanen 
van die lidstaat.

Or. en

Amendement 93
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van de algemene regel 
in lid 1, kunnen de lidstaten de sociale 
bijstand voor personen met de subsidiaire-
beschermingsstatus beperken tot de meest 
fundamentele prestaties die qua niveau en 
toegangsvoorwaarden moeten 
overeenkomen met die welke voor de 
eigen onderdanen gelden.

Or. en
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Amendement 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van de algemene regel 
in lid 1, kunnen de lidstaten de sociale 
bijstand voor personen met de subsidiaire-
beschermingsstatus beperken tot de meest 
fundamentele prestaties die qua niveau en 
toegangsvoorwaarden moeten 
overeenkomen met die welke voor de 
eigen onderdanen gelden.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 95
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van de algemene regel 
in lid 1, kunnen de lidstaten de sociale 
bijstand voor personen met de subsidiaire-
beschermingsstatus beperken tot de meest 
fundamentele prestaties die qua niveau en 
toegangsvoorwaarden moeten 
overeenkomen met die welke voor de 
eigen onderdanen gelden.

Or. en
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Toelichting

Deze paragraaf, die oorspronkelijk voorkwam in het voorstel van de Commissie, moet 
gehandhaafd worden, want het bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor personen met 
beide statussen, vluchteling en subsidiaire bescherming.

Amendement 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die internationale bescherming genieten
toegang tot de gezondheidszorg krijgen 
onder dezelfde voorwaarden als de 
onderdanen van de lidstaat die de 
bescherming heeft toegekend.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
met de vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire-beschermingsstatus toegang 
tot de gezondheidszorg krijgen onder 
dezelfde voorwaarden als de onderdanen 
van de lidstaat die de status heeft 
toegekend.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van de algemene regel 
in lid 1 kunnen de lidstaten de 
gezondheidszorg voor personen met de 
subsidiaire-beschermingsstatus beperken 
tot de meest fundamentele prestaties, die 
qua niveau en toegangsvoorwaarden 
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moeten overeenkomen met die welke voor 
de eigen onderdanen gelden.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.

Amendement 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken personen die 
internationale bescherming genieten en die 
bijzondere behoeften hebben, zoals 
zwangere vrouwen, gehandicapten, 
personen die foltering, verkrachting of 
andere ernstige vormen van psychologisch, 
fysiek of seksueel geweld hebben 
ondergaan of minderjarigen die het 
slachtoffer zijn geweest van enige vorm 
van mishandeling, verwaarlozing, 
uitbuiting, foltering, wrede, onmenselijke 
en vernederende behandeling of die onder 
een gewapend conflict hebben geleden, 
passende gezondheidszorg , met inbegrip 
van geestelijke gezondheidszorg waar 
nodig, onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van de lidstaat die de status 
heeft toegekend.

2. De lidstaten verstrekken personen die 
internationale bescherming genieten en  die 
bijzondere behoeften hebben, zoals 
zwangere vrouwen, gehandicapten, 
personen die foltering, wrede, 
onmenselijke en vernederende 
behandeling hebben ondergaan, zoals 
genitale verminking, gedwongen 
sterilisering, of het slachtoffer zijn 
geweest van verkrachting, onder dwang 
uitgevoerde abortus of andere ernstige 
vormen van psychologisch, fysiek of 
seksueel geweld, of minderjarigen die het 
slachtoffer zijn geweest van enige vorm 
van mishandeling, verwaarlozing, 
uitbuiting, foltering of die onder een 
gewapend conflict hebben geleden, 
passende gezondheidszorg , met inbegrip 
van geestelijke gezondheidszorg waar 
nodig, onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van de lidstaat die de status 
heeft toegekend.

Or. it
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Toelichting

Genitale verminkingen, gedwongen abortus en gedwongen sterilisering vormen de ernstigste 
vormen van geweld jegens vrouwen en dienen daarom specifiek genoemd worden in 
onderhavige wettekst. In resolutie 1765 (2010) van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa wordt expliciet verwezen naar de noodzaak om bij asielverzoeken rekening 
te houden met deze verschijnselen.

Amendement 99
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken personen die 
internationale bescherming genieten en 
die bijzondere behoeften hebben, zoals 
zwangere vrouwen, gehandicapten, 
personen die foltering, verkrachting of 
andere ernstige vormen van psychologisch, 
fysiek of seksueel geweld hebben 
ondergaan of minderjarigen die het 
slachtoffer zijn geweest van enige vorm 
van mishandeling, verwaarlozing, 
uitbuiting, foltering, wrede, onmenselijke 
en vernederende behandeling of die onder 
een gewapend conflict hebben geleden, 
passende gezondheidszorg , met inbegrip 
van geestelijke gezondheidszorg waar 
nodig, onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van de lidstaat die de status 
heeft toegekend.

2. De lidstaten verstrekken personen met 
de vluchtelingenstatus of subsidiaire-
beschermingsstatus en die bijzondere 
behoeften hebben, zoals zwangere 
vrouwen, gehandicapten, personen die 
foltering, verkrachting of andere ernstige 
vormen van psychologisch, fysiek of 
seksueel geweld hebben ondergaan of 
minderjarigen die het slachtoffer zijn 
geweest van enige vorm van mishandeling, 
verwaarlozing, uitbuiting, foltering, wrede, 
onmenselijke en vernederende behandeling 
of die onder een gewapend conflict hebben 
geleden, passende gezondheidszorg , met 
inbegrip van geestelijke gezondheidszorg 
waar nodig, onder dezelfde voorwaarden 
als onderdanen van de lidstaat die de status 
heeft toegekend.

Or. de

Toelichting

Op grond van de verschillende redenen voor het verwerven van internationale bescherming 
en de daaruit voortvloeiende verschillen in verblijfsperiode in de lidstaat moet het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onderscheid te maken in de prestaties waarop vluchtelingen en 
personen aan wie een subsidiaire bescherming is toegekend.
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Amendement 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten garanderen in elk geval 
de beschikbaarheid van gezondheidszorg, 
met inbegrip van grensoverschrijdende 
zorg,, wanneer die nodig blijkt.

Or. it

Toelichting

In verband met het beginsel van mobiliteit in de gezondheidszorg en om een daadwerkelijke 
dienstverlening te verzekeren onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de 
burgers van de betrokken lidstaat, moet ook de toegang tot grensoverschrijdende behandeling 
worden toegekend aan de personen die bescherming genieten.

Amendement 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten moeten in elk geval een 
specifieke medische zorg garanderen , en 
met name bijstand op psychologisch 
gebied, ten gunste van niet-begeleide 
minderjarigen.

Or. it

Toelichting

Medische bijstand, met name van psychologische aard. lijkt van het grootste belang gezien de 
specifieke behoeften van deze ernstig bedreigde categorieën personen.
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Amendement 102
Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot huisvesting Schrappen
De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die internationale bescherming genieten, 
toegang tot huisvesting hebben, onder 
vergelijkbare voorwaarden als andere 
onderdanen van derde landen die legaal 
op hun grondgebied verblijven. De 
lidstaten spannen zich in een beleid te 
voeren dat erop is gericht discriminatie 
van personen die internationale 
bescherming genieten, te voorkomen en 
gelijke kansen te bieden op het gebied van 
toegang tot huisvesting.

Or. en

Amendement 103
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde de integratie van personen die 
internationale bescherming genieten in de 
samenleving te vergemakkelijken, bieden 
de lidstaten toegang tot 
integratieprogramma's welke zij passend 
achten om rekening te houden met de 
specifieke behoeften van personen die 
internationale bescherming genieten, of 
zorgen zij voor de omstandigheden 
waaronder de toegang tot dergelijke 
programma's gewaarborgd is.

1. Teneinde de integratie van personen die 
internationale bescherming genieten in de 
samenleving te vergemakkelijken, bieden 
de lidstaten toegang tot 
integratieprogramma's welke zij passend 
achten om rekening te houden met de 
specifieke behoeften van personen die 
internationale bescherming genieten, of 
zorgen zij voor de omstandigheden 
waaronder de toegang tot dergelijke 
programma's gewaarborgd is. In dezelfde 
mate bepalen de lidstaten dat 
vluchtelingen de verplichting hebben om 
gebruik te maken van dit aanbod aan 
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integratiecursussen en op deze wijze een 
bijdrage te leveren aan hun integratie in 
de samenleving. Personen voor wie het 
recht op subsidiaire bescherming is 
erkend, zijn verplicht gebruik te maken 
van de aangeboden integratiecursussen, 
voor zover de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten dit nuttig achten.

Or. de

Toelichting

Aan de rechten in het kader van internationale bescherming zijn ook plichten verbonden. Dit 
houdt doorgaans de handhaving in van de bestaande rechtsorde, maar ook gebruikmaking 
van de door de lidstaat aangeboden integratieprogramma's.

Amendement 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze integratieprogramma's kan het 
gaan om introductieprogramma's en 
taalcursussen die zo veel mogelijk zijn 
afgestemd op de behoeften van personen 
die internationale bescherming genieten.

2. Taallessen moeten door de lidstaten 
worden verstrekt om de integratie te 
bevorderen. De lidstaten dienen tevens 
ertoe te worden aangemoedigd om 
opleidingsprogramma’s te ontwikkelen 
over de voornaamste wetten en centrale 
waarden van de lidstaat van verblijf en de 
beginselen van democratie, 
mensenrechten en gelijkheid, alsmede de 
individuele rechten en verplichtingen in 
die lidstaat.

Or. en

Amendement 105
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] brengt de Commissie 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de toepassing van deze 
richtlijn en stelt zij eventueel noodzakelijke 
wijzigingen voor. De lidstaten doen de 
Commissie alle nuttige informatie 
toekomen om dat verslag uiterlijk op […] 
te kunnen opstellen.

1. Uiterlijk op […] brengt de Commissie 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de toepassing van deze 
richtlijn en stelt zij eventueel noodzakelijke 
wijzigingen voor. De wijzigingsvoorstellen 
hebben bij voorrang betrekking op de 
artikelen 5,7, 14 en 19. De lidstaten doen 
de Commissie alle nuttige informatie 
toekomen om dat verslag uiterlijk op […] 
te kunnen opstellen.

Or. en

Amendement 106
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van het verslag brengt 
de Commissie ten minste om de vijf jaar 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad omtrent de toepassing van deze 
richtlijn.

2. Na de indiening van het verslag brengt 
de Commissie ten minste om de drie jaar 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad omtrent de toepassing van deze 
richtlijn.

Or. de

Toelichting

Om een regelmatig onderzoek te kunnen uitvoeren naar de toepassing en de gerealiseerde 
vooruitgang, zou de Commissie ten minste elke 3 jaar verslag moeten uitbrengen.


