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Ändringsförslag 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om miniminormer 
för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska anses berättigade till
internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om miniminormer 
för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska betraktas som 
flyktingar eller som personer som av 
andra skäl behöver internationellt skydd 
samt om dessa personers rättsliga ställning 
och om innehållet i det beviljade skyddet

Or. de

Ändringsförslag 16
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den europeiska pakten för invandring
och asyl som antogs den 16 oktober 2008 
noterade Europeiska rådet att skillnaderna
fortfarande är stora mellan
medlemsstaterna när det gäller beviljande
av skydd och formerna för skyddet. 
Europeiska rådet konstaterade att tiden är 
mogen för nya initiativ för att fullborda 
inrättandet av ett gemensamt europeiskt 
asylsystem, i enlighet med vad som anges i 
Haagprogrammet, och därigenom erbjuda 
ett bättre skydd.

(8) I den europeiska pakten för invandring
och asyl som antogs den 16 oktober 2008 
noterade Europeiska rådet att skillnaderna
fortfarande är stora mellan
medlemsstaterna när det gäller beviljande
av skydd och formerna för skyddet. 
Europeiska rådet konstaterade att tiden är
mogen för nya initiativ för att fullborda
inrättandet av ett gemensamt europeiskt
asylsystem, i enlighet med vad som anges i
Haagprogrammet, och därigenom erbjuda
ett bättre skydd. Det erkände att en
solidarisk och bättre omfördelning av
personer som beviljats internationellt
skydd mellan medlemsstaterna måste
främjas i syfte att bistå de medlemsstater
vars asylsystem utsätts för ett särskilt och
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oproportionerligt hårt tryck, främst på 
grund av deras geografiska eller
demografiska situation.

Or. el

Ändringsförslag 17
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Enligt artikel 80 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt styrs 
unionens politik i samband med 
gränskontroller, asyl och invandring av 
principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning, även i finansiellt 
avseende, mellan medlemsstaterna, och 
varje gång det är nödvändigt ska de 
unionsakter som antas på detta område 
innehålla lämpliga åtgärder för 
tillämpningen av denna princip.

Or. el

Ändringsförslag 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
detta direktiv, i enlighet med 1989 års 
FN-konvention om barnets rättigheter.

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
bestämmelserna i detta direktiv, liksom i 
enlighet med 1989 års FN-konvention om 
barnets rättigheter. Vid bedömningen av 
vad som är till barnets bästa bör 
medlemsstaterna särskilt beakta
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skyddet för familjeliv, med möjlighet för 
familjer att återförenas i fall där 
underåriga har skiljts från sina familjer 
och där detta är vad som är bäst för dem, 
den underårigas välbefinnande och 
sociala utveckling, med hänsyn till hans 
eller hennes etniska, kulturella, språkliga
och religiösa bakgrund, samt till att 
omsorgs- och förmyndararrangemang 
måste vara stabila och kontinuerliga och 
att barnet ska ha tillgång till hälsovård 
och utbildning,
trygghets- och säkerhetsöverväganden, 
särskilt om det finns en risk för att den 
underåriga är offer för någon form av 
våld och utnyttjande, inbegripet 
människohandel, och
den underårigas egna åsikter, med 
hänsyn till hans eller hennes ålder och 
mognad.

Or. en

Ändringsförslag 19
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
detta direktiv, i enlighet med 1989 års 
FN-konvention om barnets rättigheter.

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
detta direktiv, i enlighet med 1989 års 
FN-konvention om barnets rättigheter.

Vid bedömningen av vad som är till 
barnets bästa bör medlemsstaterna 
särskilt beakta följande faktorer:
a) skyddet för familjeliv, med möjlighet 
för familjer att återförenas i eller utanför 
den berörda medlemsstaten i fall där barn 
har skiljts från sina familjer,
b) barnets välbefinnande och sociala 
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utveckling, med särskild hänsyn till hans 
eller hennes etniska, religiösa, kulturella 
och språkliga bakgrund, samt till att 
omsorgs- och förmyndararrangemang 
måste vara stabila och kontinuerliga och 
att barnet ska ha tillgång till hälsovård 
och utbildning,
c) trygghets- och säkerhetsöverväganden, 
särskilt om det finns en risk för att barnet 
är offer för någon form av våld och 
utnyttjande, inbegripet människohandel,
d) barnets egna åsikter, med hänsyn till 
hans eller hennes ålder och mognad.

Or. de

Motivering

För att ta hänsyn till barnets bästa måste medlemsstaterna även se till att familjer kan 
återförenas antingen i eller utanför medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Begreppet familjemedlemmar bör 
breddas så att hänsyn tas till de särskilda 
omständigheter av olika slag som kan 
förekomma vid fall av beroendeställning 
och till den särskilda omsorg som ska 
ägnas åt att tillvarata barnets bästa.

utgår

Or. de

Motivering

För att förhindra missbruk och svårigheter i samband med styrkandet av familjeförhållanden 
och för att värna kärnfamiljen bör begreppet familjemedlem ges en snävare definition.

Ändringsförslag 21
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Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skydd kan ges inte bara av staten utan 
även av sådana parter eller organisationer, 
inklusive internationella organisationer, 
som uppfyller villkoren i detta direktiv och 
kontrollerar en region eller ett större 
område på statens territorium samt har 
viljan och förmågan att hävda 
rättsstatsprincipen. Skyddet bör vara 
effektivt och hållbart till sin natur.

(25) Skydd kan ges inte bara av staten utan 
även av sådana parter eller organisationer, 
inklusive internationella organisationer, 
som uppfyller villkoren i detta direktiv och 
kontrollerar en region eller ett större 
område på statens territorium. Skyddet bör 
vara effektivt och hållbart till sin natur.

Or. de

Motivering

Detta direktiv varken omfattar eller avser att omfatta hävdandet av rättsstatsprincipen och 
legitimeringen av aktörer som ger skydd. Snarare syftar direktivet till att i första hand 
förbättra säkerheten och skyddet för de personer som ansöker om internationellt skydd. Vilka 
länder eller regeringar som tillhandahåller ett sådant skydd är en fråga som rör gott styre 
och demokratisering i hela världen, och kan inte fastställas genom ett gemensamt europeiskt 
asylsystem.

Ändringsförslag 22
Sylvie Guillaume

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skydd kan ges inte bara av staten 
utan även av sådana parter eller 
organisationer, inklusive internationella 
organisationer, som uppfyller villkoren i 
detta direktiv och kontrollerar en region 
eller ett större område på statens 
territorium samt har viljan och förmågan 
att hävda rättsstatsprincipen. Skyddet bör 
vara effektivt och hållbart till sin natur.

(25) Skydd kan endast ges av staten, som 
har viljan och förmågan att hävda 
rättsstatsprincipen. Skyddet bör vara 
effektivt och hållbart till sin natur.
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Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 23
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Internt skydd bör vara faktiskt 
tillgängligt för sökanden i en del av 
ursprungslandet som han eller hon på ett 
säkert och lagligt sätt kan resa till och 
beviljas rätt till inresa och vistelse i.

(26) Internt skydd bör vara faktiskt 
tillgängligt för sökanden i en del av 
ursprungslandet som han eller hon utan 
vare sig risk eller påföljder kan resa till 
och bo i.

Or. de

Motivering

Vissa ursprungsländer har bristfälliga statliga strukturer som med våra mått mätt gör det 
omöjligt att lagligt och enligt fastställda förfaranden resa in i och vistas i landet. Dessa 
bristfälliga eller annorlunda strukturer utgör emellertid inte i sig ett hinder för att komma i 
fråga för internt skydd eller ett tecken på bristfällig säkerhet.

Ändringsförslag 24
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Internt skydd bör vara faktiskt (26) Internt skydd bör vara faktiskt 
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tillgängligt för sökanden i en del av 
ursprungslandet som han eller hon på ett 
säkert och lagligt sätt kan resa till och 
beviljas rätt till inresa och vistelse i.

tillgängligt för sökanden i en del av 
ursprungslandet som han eller hon på ett 
säkert och lagligt sätt kan resa till och
beviljas rätt till inresa och vistelse i samt 
där han eller hon rimligen kan förväntas 
stanna. Vid bedömningen av vad som är 
rimligt bör medlemsstaterna 
vederbörligen beakta följande faktorer: 
den sökandes personliga förhållanden, 
förekomst av tidigare förföljelse, trygghet 
och säkerhet, respekt för de mänskliga 
rättigheterna och möjligheten till 
ekonomisk överlevnad i den delen av 
landet.

Or. en

Motivering

Denna formulering skulle göra texten förenlig med FN:s flyktingkommissariats riktlinjer om 
internationellt skydd: Alternativet flykt eller omplacering, vad gäller artikel 1A.2 
i 1951 års konvention och 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning.

Ändringsförslag 25
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) När underåriga ansöker om 
internationellt skydd är det nödvändigt att 
medlemsstaterna vid sin prövning beaktar 
typer av förföljelse som är specifika för 
barn.

(27) När underåriga ansöker om 
internationellt skydd är det nödvändigt att 
medlemsstaterna vid sin prövning beaktar 
typer av förföljelse som är specifika för 
barn, såsom rekrytering av underåriga, 
barnhandel, kvinnlig könsstympning, våld 
inom familjen och i hemmet, tvångs- eller 
barnäktenskap samt tvångsarbete.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg ges en icke uttömmande lista över några former av förföljelse av barn 
som bör beaktas.
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Ändringsförslag 26
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) På samma sätt måste 
medlemsstaterna, vid bedömningen av 
ansökningar om internationellt skydd, 
vederbörligen ta hänsyn till oförenliga 
rättstraditioner eller seder som inbegriper 
handlingar vilka innebär en avsiktlig 
kränkning av människors fysiska 
integritet eller personliga värdighet, till 
exempel könsstympning, stening, 
tvångsäktenskap eller hedersrelaterade 
brott.

Or. es

Motivering

Detta nya skäl överensstämmer med ändringarna till de artiklar som handlar om seder och 
rättstraditioner vilka innebär en avsiktlig kränkning av människors fysiska integritet eller 
personliga värdighet.

Ändringsförslag 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är också nödvändigt att införa ett 
gemensamt begrepp för förföljelsegrunden 
”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. Vid 
definitionen av en viss samhällsgrupp bör 
hänsyn tas till faktorer som hänger samman 
med sökandens kön.

(29) Det är också nödvändigt att införa ett 
gemensamt begrepp för förföljelsegrunden 
”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. Vid 
definitionen av en viss samhällsgrupp bör 
hänsyn tas till faktorer som hänger samman 
med sökandens kön. I det sammanhanget 
bör särskild uppmärksamhet fästas vid 
fenomen som könsstympning, tvångsabort 
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och tvångssterilisering.

Or. it

Motivering

Könsstympning, tvångsabort och tvångssterilisering utgör mycket allvarliga former av våld 
mot kvinnor och bör därför nämnas i bestämmelsen. I resolution 1765 (2010) från 
Europarådets parlamentariska församling nämns uttryckligen behovet av att beakta sådana 
fenomen i samband med asylansökningar.

Ändringsförslag 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Även om de förmåner som 
tillhandahålls familjemedlemmar till 
personer som beviljats status som 
subsidiärt skyddsbehövande inte 
nödvändigtvis måste vara desamma som 
de förmåner som tillhandahålls personer 
som beviljats status som subsidiärt 
skyddsbehövande måste de förmåner som 
tillhandahålls familjemedlemmarna vara 
rimliga i jämförelse med de förmåner som 
tillhandahålls personer som beviljats 
status som subsidiärt skyddsbehövande.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
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Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är nödvändigt att säkerställa full 
respekt för principen om 
icke-diskriminering och samtidigt ta 
hänsyn till Haagprogrammets uppmaning 
om att inrätta en enhetlig status. Därför 
bör personer som beviljats subsidiärt 
skydd, med undantag för de avvikelser 
som är nödvändiga och objektivt 
motiverade, beviljas samma rättigheter och 
förmåner som flyktingar, på samma villkor 
som dessa.

(37) Det är nödvändigt att säkerställa full 
respekt för principen om 
icke-diskriminering. Personer som beviljats 
subsidiärt skydd bör beviljas samma 
rättigheter och förmåner som flyktingar, på 
samma villkor som dessa, om detta är 
nödvändigt och objektivt motiverat.
Samtidigt måste det enligt artikel 78.2 a 
och b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt även i fortsättningen vara 
möjligt att göra åtskillnad mellan en 
enhetlig asylstatus och en enhetlig status 
för subsidiärt skydd.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 30
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att personer som beviljats 
internationellt skydd på ett bättre sätt ska 
kunna tillgodogöra sig de rättigheter och 
förmåner som föreskrivs i direktivet i 
praktiken är det nödvändigt att ta hänsyn 
till deras specifika behov och de 
integrationsproblem de ställs inför.

(39) För att personer som beviljats 
internationellt skydd på ett bättre sätt ska 
kunna tillgodogöra sig de rättigheter och 
förmåner som föreskrivs i direktivet i 
praktiken är det nödvändigt att ta hänsyn 
till deras specifika behov och de 
integrationsproblem de ställs inför.
Samtidigt måste personer som beviljats 
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internationellt skydd själva bidra till den 
egna integrationen i samhället dels genom 
att delta i de integrationskurser som 
erbjuds, dels genom att respektera de 
normer som ligger till grund för de 
rättssystem som antagits under fria och 
demokratiska former i medlemsstaterna, 
särskilt den mänskliga värdighetens 
okränkbarhet, jämlikhet mellan män och 
kvinnor, principen att staten ska vara 
skild från kyrkan samt religionsfrihet. 
Personer som beviljats subsidiärt skydd 
måste delta i de integrationskurser som 
erbjuds om de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bedömer det vara 
lämpligt.

Or. de

Motivering

Rätten till internationellt skydd innebär också vissa skyldigheter, bland annat att rent 
generellt respektera den berörda medlemsstatens lagar, men även att delta i de 
integrationskurser som erbjuds i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Särskilt för att undvika socialt lidande 
är det lämpligt att personer som beviljats
internationellt skydd, utan diskriminering 
och inom ramen för det sociala stödet, 
tillhandahålls tillräckliga sociala förmåner 
och medel för uppehället.

(43) Särskilt för att undvika socialt lidande 
är det lämpligt att personer som beviljats 
flyktingstatus eller status som subsidiärt 
skyddsbehövande, utan diskriminering och 
inom ramen för det sociala stödet, 
tillhandahålls tillräckliga sociala förmåner 
och medel för uppehället.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
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vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) När det gäller socialt stöd och 
hälso- och sjukvård bör villkoren och de 
närmare föreskrifterna för 
tillhandahållande av grundläggande 
förmåner till personer som beviljats status 
som subsidiärt skyddsbehövande 
fastställas i den nationella lagstiftningen. 
Möjligheten att begränsa förmånerna för 
personer som beviljats status som 
subsidiärt skyddsbehövande till att gälla 
endast grundläggande förmåner bör 
tolkas så att detta begrepp omfattar 
åtminstone minimiinkomst, bistånd vid 
sjukdom och graviditet samt 
föräldrabistånd, i den mån dessa 
förmåner beviljas medborgare i enlighet 
med lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 33
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Integrationsprogram för personer som 
beviljats internationellt skydd bör så långt 
möjligt vara utformade på ett sätt som tar 
hänsyn till dessa personers särskilda behov 

(45) Integrationsprogram för personer som 
beviljats internationellt skydd bör så långt 
möjligt vara utformade på ett sätt som tar 
hänsyn till dessa personers särskilda behov 
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och den speciella situation som de befinner 
sig i.

och den speciella situation som de befinner 
sig i. Flyktingar måste delta i de 
integrationsprogram som erbjuds. 
Personer som beviljats subsidiärt skydd 
måste delta i de integrationskurser som 
erbjuds om de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bedömer det vara 
lämpligt.

Or. de

Motivering

Rätten till internationellt skydd innebär också vissa skyldigheter, bland annat att rent 
generellt respektera den berörda medlemsstatens lagar, men även att delta i de 
integrationskurser som erbjuds i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 34
Sylvie Guillaume

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) sökande: en tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som har ansökt om 
internationellt skydd och vars ansökan 
ännu inte har lett till ett slutligt beslut.

(i) sökande: en person som inte är 
medborgare i den medlemsstat där denne 
har ansökt om internationellt skydd och 
vars ansökan ännu inte har lett till ett 
slutligt beslut.

Or. fr

Motivering

Genom omarbetningen av skyddsdirektivet bör dess tillämpningsområde utökas så att vem 
som helst kan ansöka om asyl, eftersom Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning 
inte tillåter att tillämpningsområdet begränsas utifrån kriterier som rör geografisk härkomst 
eller nationalitet.

Ändringsförslag 35
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) sökande: en tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som har ansökt om 
internationellt skydd och vars ansökan 
ännu inte har lett till ett slutligt beslut.

(i) sökande: en person som inte är 
unionsmedborgare och som har ansökt om 
internationellt skydd och vars ansökan 
ännu inte har lett till ett slutligt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 36
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) familjemedlemmar: följande 
familjemedlemmar till den person som 
beviljats internationellt skydd, om dessa 
familjemedlemmar befinner sig i samma 
medlemsstat i fråga om ansökan om 
internationellt skydd och under 
förutsättning att familjen existerade redan i 
ursprungslandet:

(j) familjemedlemmar: följande 
familjemedlemmar till den person som 
beviljats flyktingstatus eller status som 
subsidiärt skyddsbehövande, om dessa 
familjemedlemmar befinner sig i samma 
medlemsstat i fråga om ansökan om 
internationellt skydd och under 
förutsättning att familjen existerade redan i 
ursprungslandet:

Or. en

Ändringsförslag 37
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Make eller maka till den person som 
beviljats internationellt skydd eller 
hans/hennes ogifta partner i en 
stadigvarande relation, om lagstiftningen 
eller sedvanerätten i den berörda 
medlemsstaten behandlar ogifta par på 

– Make eller maka till den person som 
beviljats flyktingstatus eller status som 
subsidiärt skyddsbehövande eller 
hans/hennes ogifta partner i en 
stadigvarande relation, om lagstiftningen 
eller sedvanerätten i den berörda 
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samma sätt som gifta enligt dess 
utlänningslagstiftning.

medlemsstaten behandlar ogifta par på 
samma sätt som gifta enligt dess 
utlänningslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 38
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underåriga barn till sådana par som avses 
i första strecksatsen eller till den person 
som beviljats internationellt skydd, på 
villkor att de är ogifta, men oavsett om de 
fötts inom eller utom äktenskapet eller 
adopterats enligt nationell lagstiftning.

– Underåriga barn till sådana par som avses 
i första strecksatsen eller till den person 
som beviljats flyktingstatus eller status 
som subsidiärt skyddsbehövande, på 
villkor att de är ogifta, men oavsett om de 
fötts inom eller utom äktenskapet eller 
adopterats enligt nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gifta underåriga barn till sådana par 
som avses i första strecksatsen eller till 
den person som beviljats internationellt 
skydd, oavsett om de fötts inom eller utom 
äktenskapet eller adopterats enligt 
nationell lagstiftning, om det ligger i 
deras intresse att vara bosatta i samma 
land som den person som beviljats 
internationellt skydd.

utgår

Or. it
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Motivering

Att inbegripa gifta underåriga barn i uppräkningen av ”familjemedlemmar” är diskutabelt 
med tanke på att de, även om de är underåriga, utgör en särskild familjeenhet. Dessutom 
innebär förslaget problem vad gäller frågan om tvångsäktenskap med underåriga i 
tredjeländer.

Ändringsförslag 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gifta underåriga barn till sådana par 
som avses i första strecksatsen eller till 
den person som beviljats internationellt 
skydd, oavsett om de fötts inom eller utom 
äktenskapet eller adopterats enligt 
nationell lagstiftning, om det ligger i 
deras intresse att vara bosatta i samma 
land som den person som beviljats 
internationellt skydd.

utgår

Or. de

Motivering

För att förhindra missbruk och svårigheter i samband med styrkandet av familjeförhållanden 
och för att värna kärnfamiljen bör begreppet familjemedlem ges en snävare definition.

Ändringsförslag 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fadern, modern eller någon annan 
vuxen släkting som enligt lag eller 
sedvana ansvarar för den person som 
beviljats internationellt skydd, om den 
senare är underårig och ogift, eller om 

utgår
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vederbörande är underårig och gift, men 
det ligger i hans eller hennes intresse att 
vara bosatt i samma land som fadern, 
modern eller någon annan ansvarig 
släkting.

Or. de

Motivering

För att förhindra missbruk och svårigheter i samband med styrkandet av familjeförhållanden 
och för att värna kärnfamiljen bör begreppet familjemedlem ges en snävare definition.

Ändringsförslag 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underåriga ogifta syskon till den person 
som beviljats internationellt skydd, om 
den sistnämnde är underårig och ogift, 
eller om den person som beviljats 
internationellt skydd eller hans eller 
hennes syskon är underåriga och ogifta, 
men intressena för en eller flera av dem 
tillvaratas bäst om de är bosatta i samma 
land.

utgår

Or. de

Motivering

För att förhindra missbruk och svårigheter i samband med styrkandet av familjeförhållanden 
och för att värna kärnfamiljen bör begreppet familjemedlem ges en snävare definition.

Ändringsförslag 43
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underåriga ogifta syskon till den person 
som beviljats internationellt skydd, om 
den sistnämnde är underårig och ogift, 
eller om den person som beviljats 
internationellt skydd eller hans eller 
hennes syskon är underåriga och ogifta, 
men intressena för en eller flera av dem 
tillvaratas bäst om de är bosatta i samma 
land.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 44
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar 
Genèvekonventionen får medlemsstaterna 
besluta att en sökande som lämnar in en 
efterföljande ansökan normalt inte ska 
beviljas flyktingstatus om risken för 
förföljelse grundar sig på omständigheter 
som den sökande genom eget beslut har 
skapat efter att ha lämnat 
ursprungslandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 45
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar 3. Utan att det påverkar 
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Genèvekonventionen får medlemsstaterna 
besluta att en sökande som lämnar in en 
efterföljande ansökan normalt inte ska 
beviljas flyktingstatus om risken för 
förföljelse grundar sig på omständigheter 
som den sökande genom eget beslut har 
skapat efter att ha lämnat ursprungslandet.

Genèvekonventionen får medlemsstaterna 
besluta att en sökande som lämnar in en 
efterföljande ansökan normalt inte ska 
beviljas flyktingstatus om risken för 
förföljelse grundar sig på omständigheter 
som den sökande genom eget beslut har 
skapat efter att ha lämnat ursprungslandet. 
Den sökande kan inte anses ha skapat den 
risken genom eget beslut då han eller hon 
utövat någon av sina grundläggande 
rättigheter i enlighet med EU-rätten, i 
synnerhet rätten till yttrandefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt 
och kan endast ges av

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt och 
kan ges av

Or. de

Motivering

Skydd kan föreligga även om det inte finns någon aktör som ger skyddet. Genom att begränsa 
skyddet till att endast omfatta skydd som ges av en aktör skulle man bortse från möjligheten 
till internt skydd.

Ändringsförslag 47
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt 

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt 
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och kan endast ges av och kan endast ges av
a) staten, eller a) staten, eller

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium och som är villiga 
och kapabla att hävda rättsstatsprincipen.

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium,

under förutsättning att de aktörer som ger 
skydd och som avses i led a och b är 
villiga och kapabla att hävda 
rättsstatsprincipen och vara 
ansvarsskyldiga.

Or. en

Motivering

Frasen ”villiga och kapabla att hävda rättsstatsprincipen” bör uttryckligen gälla även för 
staten, eftersom det inte kan förutsättas att den stat i vilken en asylsökande söker skydd 
nödvändigtvis är villig och kapabel att hävda rättsstatsprincipen. De som anses kunna 
erbjuda ett effektivt skydd bör också kunna vara ansvarsskyldiga enligt internationell rätt.

Ändringsförslag 48
Sylvie Guillaume

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium och som är villiga 
och kapabla att hävda rättsstatsprincipen.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium och som är villiga 
och kapabla att hävda rättsstatsprincipen.

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium.

Or. de

Motivering

Detta direktiv varken omfattar eller avser att omfatta hävdandet av rättsstatsprincipen och 
legitimeringen av aktörer som ger skydd. Snarare syftar direktivet till att i första hand 
förbättra säkerheten och skyddet för de personer som ansöker om internationellt skydd. Vilka 
länder eller regeringar som tillhandahåller ett sådant skydd är en fråga som rör gott styre 
och demokratisering i hela världen, och kan inte fastställas genom ett gemensamt europeiskt 
asylsystem.

Ändringsförslag 50
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium och som är villiga 
och kapabla att hävda rättsstatsprincipen.

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella eller regionala 
organisationer, som kontrollerar staten eller 
en betydande del av statens territorium och 
som är villiga och kapabla att hävda 
rättsstatsprincipen.

Or. en



PE452.552v01-00 24/55 AM\836911SV.doc

SV

Ändringsförslag 51
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett verksamt och varaktigt skydd ges 
normalt när aktörerna enligt punkt 1 vidtar 
rimliga åtgärder för att förhindra att en 
person förföljs eller lider allvarlig skada, 
bl.a. genom att ombesörja att det finns ett 
effektivt rättssystem för avslöjande, åtal 
och bestraffning av handlingar som innebär 
förföljelse eller allvarlig skada, och 
sökanden har tillgång till detta skydd.

2. Ett verksamt och varaktigt skydd ges när 
aktörerna enligt punkt 1 vidtar rimliga 
åtgärder för att förhindra att en person 
förföljs eller lider allvarlig skada, bl.a. 
genom att ombesörja att det finns ett 
effektivt rättssystem för avslöjande, åtal 
och bestraffning av handlingar som innebär 
förföljelse eller allvarlig skada, och 
sökanden har tillgång till detta skydd.

Or. en

Ändringsförslag 52
Sylvie Guillaume

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna bedömer om en 
internationell organisation kontrollerar 
en stat eller en betydande del av statens 
territorium och ger skydd enligt punkt 2, 
ska de beakta alla riktlinjer som kan 
finnas i rådets relevanta rättsakter.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 53
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 
internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
han eller hon har tillgång till skydd mot 
förföljelse eller allvarlig skada enligt 
definitionen i artikel 7 i en del av 
ursprungslandet och han eller hon på ett 
säkert och lagligt sätt kan resa till och 
beviljas rätt till inresa och vistelse i den 
delen av landet.

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 
internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
han eller hon har tillgång till erforderligt 
skydd mot förföljelse eller allvarlig skada 
enligt definitionen i artikel 7 i en del av 
ursprungslandet eller om det inte 
föreligger någon välgrundad fruktan för 
förföljelse i en del av ursprungslandet och 
han eller hon utan vare sig risk eller 
påföljder kan resa till och bo i den delen av 
landet.

Or. de

Motivering

Vissa ursprungsländer har bristfälliga statliga strukturer som med våra mått mätt gör det 
omöjligt att lagligt och enligt fastställda förfaranden resa in i och vistas i landet. Dessa 
bristfälliga eller annorlunda strukturer utgör emellertid inte i sig ett hinder för att komma i 
fråga för internt skydd eller ett tecken på bristfällig säkerhet.

Ändringsförslag 54
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 
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internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
han eller hon har tillgång till skydd mot
förföljelse eller allvarlig skada enligt 
definitionen i artikel 7 i en del av 
ursprungslandet och han eller hon på ett 
säkert och lagligt sätt kan resa till och
beviljas rätt till inresa och vistelse i den 
delen av landet.

internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
det i en del av ursprungslandet inte
föreligger någon välgrundad fruktan för 
förföljelse eller verklig risk för allvarlig 
skada och han eller hon på ett säkert och 
lagligt sätt kan resa till, beviljas rätt till 
inresa och vistelse i och rimligen kan 
förväntas stanna i den delen av landet.

Or. en

Ändringsförslag 55
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna se till att exakt och 
aktuell information inhämtas från olika 
källor, såsom Förenta nationernas 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor.

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden i enlighet med artikel 4. För 
detta ändamål ska medlemsstaterna se till 
att exakt och aktuell information inhämtas 
från olika källor, såsom Förenta 
nationernas flyktingkommissariat 
(UNHCR) och Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna se till att exakt och 
aktuell information inhämtas från olika 
källor, såsom Förenta nationernas 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor.

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna se till att exakt och 
aktuell information inhämtas från olika 
källor, såsom Förenta nationernas 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor och att denna information 
används.

Or. en

Ändringsförslag 57
Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 1 ska gälla oavsett de tekniska 
svårigheter som kan uppstå i samband 
med återvändandet till ursprungslandet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Franziska Keller

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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e) åtal eller straff för vägran att utföra 
militärtjänst i en konflikt om fullgörandet 
av militärtjänst skulle innefatta brott eller 
handlingar som omfattas av 
undantagsklausulerna i artikel 12.2,

e) åtal eller straff för vägran att utföra 
militärtjänst i en konflikt om fullgörandet 
av militärtjänst skulle innefatta brott eller 
handlingar som omfattas av 
undantagsklausulerna i artikel 12.2 eller 
skulle vara oförenligt med den berörda 
personens djupa moraliska, religiösa eller 
politiska övertygelse, eller andra giltiga 
samvetsskäl,

Or. en

Motivering

Åtal på grund av värnpliktsvägran bör också tas upp i texten.

Ändringsförslag 59
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) köns- eller barnspecifika handlingar. f) köns- eller barnspecifika handlingar, 
inbegripet handlingar som kan härledas 
från rättstraditioner eller seder och som 
innebär en avsiktlig kränkning av 
människors fysiska integritet och 
personliga värdighet.

Or. es

Motivering

Direktivet måste vederbörligen beakta seder eller rättstraditioner som inbegriper handlingar 
vilka innebär en kränkning av människors fysiska integritet och personliga värdighet, till 
exempel könsstympning, stening, tvångsäktenskap eller hedersrelaterade brott.

Ändringsförslag 60
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enligt artikel 2 c måste det finnas ett 
samband mellan de skäl som anges i 
artikel 10 och den förföljelse som anges i 
punkt 1 eller avsaknaden av skydd mot 
sådan förföljelse.

3. Enligt artikel 2 c måste det finnas ett 
samband mellan de skäl som anges i 
artikel 10 och den förföljelse som anges i 
punkt 1.

Or. de

Motivering

Bristen på skydd mot förföljelse kan i sig inte betraktas som förföljelse. Förföljelse kan endast 
anses föreligga då det verkligen är fråga om aktiv förföljelse. Däremot kan alltså inte bristen 
på skydd mot förföljelse utgöra förföljelse.

Ändringsförslag 61
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– gruppens medlemmar har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam 
bakgrund som inte kan ändras, eller består 
av personer som har en gemensam 
egenskap eller övertygelse som är så 
grundläggande för identiteten eller 
samvetet att de inte får tvingas avsvära sig 
den, och

– gruppens medlemmar har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam 
bakgrund som inte kan ändras, eller består 
av personer som har en gemensam 
egenskap eller övertygelse som är så 
grundläggande för identiteten eller 
samvetet att de inte får tvingas avsvära sig 
den, eller

Or. en

Ändringsförslag 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter.

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet ska en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Vid bedömningen av om en 
person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter, inbegripet könsidentitet.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter.

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter. Vid bedömningen av sådan 
grupptillhörighet ska även oförenliga 
rättstraditioner eller seder vägas in vilka 
innebär en avsiktlig kränkning av 
människors fysiska integritet eller 
personliga värdighet.

Or. es

Motivering

Direktivet måste vederbörligen beakta seder eller rättstraditioner som inbegriper handlingar 
vilka innebär en kränkning av människors fysiska integritet och personliga värdighet, till 
exempel könsstympning, stening, tvångsäktenskap eller hedersrelaterade brott.

Ändringsförslag 65
Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 e–f ska inte tillämpas på 
flyktingar som kan åberopa tungt vägande 
skäl grundade på tidigare förföljelse för 
att inte vilja begagna sig av det lands 

utgår
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skydd vari han eller hon är medborgare 
eller, om det är fråga om en statslös 
person, det land där han eller hon tidigare 
hade sin varaktiga vistelseort.

Or. en

Ändringsförslag 66
Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 e–f ska inte tillämpas på 
personer som beviljats subsidiärt skydd 
och som kan åberopa tungt vägande skäl 
grundade på tidigare förföljelse för att 
inte vilja begagna sig av det lands skydd 
vari han eller hon är medborgare eller, 
om det är fråga om en statslös person som 
inte är medborgare i något land, det land 
där han eller hon tidigare hade sin 
varaktiga vistelseort.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel, 
personer med mentala hälsoproblem och 
personer som utsatts för tortyr, våldtäkt 

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel, 
personer med mentala hälsoproblem och 
personer som utsatts för tortyr eller grym, 
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eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld.

omänsklig eller förnedrande behandling 
exempelvis i form av könsstympning, 
tvångssterilisering, våldtäkt eller 
tvångsabort, eller andra allvarliga former 
av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Or. it

Motivering

Könsstympning, tvångsabort och tvångssterilisering utgör mycket allvarliga former av våld 
mot kvinnor och bör därför nämnas i bestämmelsen. I resolution 1765 (2010) från 
Europarådets parlamentariska församling nämns uttryckligen behovet av att beakta sådana 
fenomen i samband med asylansökningar.

Ändringsförslag 68
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel, 
personer med mentala hälsoproblem och 
personer som utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld.

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel 
och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld.

Or. de

Motivering

I detta sammanhang är mentala hälsoproblem inte tillräckligt tydligt definierade, eller 
omfattas av andra delar av förteckningen över vad som kan anses vara förföljelse.

Ändringsförslag 69
Carmen Romero López

Förslag till direktiv



PE452.552v01-00 34/55 AM\836911SV.doc

SV

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel, 
personer med mentala hälsoproblem och 
personer som utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld.

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för människohandel, 
offer för rättstraditioner eller seder vilka 
innebär en avsiktlig kränkning av 
människors fysiska integritet och 
personliga värdighet, personer med 
mentala hälsoproblem och personer som 
utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra 
allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller 
sexuellt våld.

Or. es

Motivering

Direktivet måste vederbörligen beakta den särskilt utsatta situationen för människor som är 
offer för rättstraditioner eller seder som inbegriper handlingar eller brott vilka innebär en 
kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, till exempel könsstympning, stening 
eller hedersrelaterade brott.

Ändringsförslag 70
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn, offer för 
människohandel, personer med mentala 
hälsoproblem och personer som utsatts för 
tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former 
av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

3. Vid genomförandet av detta kapitel ska 
medlemsstaterna beakta situationen för 
utsatta personer, till exempel underåriga, 
ensamkommande barn, funktionshindrade, 
äldre, gravida, ensamstående föräldrar med 
underåriga barn och personer som utsatts 
för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga 
former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt 
våld.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i första hand se till 
barnets bästa vid genomförandet av de 
bestämmelser i detta kapitel som rör 
underåriga.

5. Medlemsstaterna ska i första hand se till 
barnets bästa vid genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv, liksom i 
enlighet med 1989 års FN-konvention om 
barnets rättigheter. Vid bedömningen av 
vad som är till den underårigas bästa ska 
medlemsstaterna särskilt beakta följande 
faktorer:
a) skyddet för familjeliv, med möjlighet 
för familjer att återförenas i fall där 
underåriga har skiljts från sina familjer 
och där detta är vad som är bäst för dem,
b) den underårigas välbefinnande och 
sociala utveckling, med hänsyn till hans 
eller hennes etniska, kulturella, språkliga 
och religiösa bakgrund, samt till att 
omsorgs- och förmyndararrangemang 
måste vara stabila och kontinuerliga och 
att barnet ska ha tillgång till hälsovård 
och utbildning,
c) trygghets- och säkerhetsöverväganden, 
särskilt om det finns en risk för att den 
underåriga är offer för någon form av 
våld och utnyttjande, inbegripet 
människohandel,
d) den underårigas egna åsikter, med 
hänsyn till hans eller hennes ålder och 
mognad.

Or. en

Ändringsförslag 72
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Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får, inom de gränser 
som anges i Genèvekonventionen, 
inskränka de förmåner som en flykting 
beviljas enligt detta kapitel, om denne har 
beviljats flyktingstatus på grundval av 
verksamhet som bedrivits med enda syfte 
eller med huvudsyfte att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
erhålla flyktingstatus.

Or. de

Motivering

För att kunna förhindra missbruk måste det fortfarande vara möjligt att inskränka 
förmånerna för flyktingar som medvetet har bedrivit en viss verksamhet just för att erhålla 
flyktingstatus.

Ändringsförslag 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna får, inom de gränser 
som anges i de internationella 
åtagandena, inskränka de förmåner som 
en person som beviljats subsidiärt skydd 
beviljas enligt detta kapitel, om denne har 
erhållit status som subsidiärt 
skyddsbehövande på grundval av 
verksamhet som bedrivits med enda syfte 
eller med huvudsyfte att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
erhålla status som subsidiärt 
skyddsbehövande.
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Or. de

Motivering

För att kunna förhindra missbruk måste det fortfarande vara möjligt att inskränka 
förmånerna för personer med status som subsidiärt skyddsbehövande som medvetet har 
bedrivit en viss verksamhet just för att erhålla denna status.

Ändringsförslag 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det hur som helst finns välgrundade 
skäl att anse att den berörda personen har 
utfört allvarliga handlingar som betraktas 
som oförenliga med inresa till och vistelse 
i den mottagande medlemsstaten.

Or. it

Motivering

För att ge medborgarna bästa möjliga skydd bör man förutse alla möjliga situationer, 
inbegripet sådana där en persons uppförande kan komma att utgöra en fara i mottagarlandet, 
även om det inte utgör någon fara i ursprungslandet.

Ändringsförslag 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, så snart som möjligt 
efter det att respektive skyddsstatus 
beviljats personer som är berättigade 
till internationellt skydd, ge dessa personer 
tillgång till information på ett språk som de 
rimligen kan förväntas förstå om de 
rättigheter och skyldigheter som är 

Medlemsstaterna ska, så snart som möjligt 
efter det att respektive skyddsstatus 
beviljats personer som är berättigade 
till internationellt skydd, ge dessa personer 
tillgång till information på ett språk som de 
förstår eller rimligen kan förväntas förstå 
om de rättigheter och skyldigheter som är 
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förbundna med den statusen. förbundna med den statusen.

Or. en

Motivering

Personer som är berättigade till internationellt skydd bör fullt ut kunna förstå och 
kommunicera på ett språk som de kan tillräckligt väl.

Ändringsförslag 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller familjemedlemmar till 
personer som beviljats status som 
subsidiärt skyddsbehövande får 
medlemsstaterna fastställa tillämpliga 
villkor för sådana förmåner.
I sådana fall ska medlemsstaterna se till 
att de förmåner som tillhandahålls 
garanterar en tillräcklig levnadsstandard.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 77
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 2. Medlemsstaterna ska se till att 
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familjemedlemmar till den person som har 
beviljats internationellt skydd, och som för 
egen del inte uppfyller kraven för att 
erhålla detta skydd, får ansöka om de 
förmåner som avses i artiklarna 24–34 i 
enlighet med nationella förfaranden och i 
den mån detta överensstämmer med 
familjemedlemmens personliga rättsliga 
status.

familjemedlemmar till den person som har 
beviljats flyktingstatus eller status som 
subsidiärt skyddsbehövande, och som för 
egen del inte uppfyller kraven för att 
erhålla sådan status, får ansöka om de 
förmåner som avses i artiklarna 24–34 i 
enlighet med nationella förfaranden och i 
den mån detta överensstämmer med 
familjemedlemmens personliga rättsliga 
status.

När det gäller familjemedlemmar till 
personer som beviljats status som 
subsidiärt skyddsbehövande kan 
medlemsstaterna fastställa tillämpliga 
villkor för sådana förmåner.
I sådana fall ska medlemsstaterna se till 
att de förmåner som tillhandahålls 
garanterar en tillräcklig levnadsstandard.

Or. en

Ändringsförslag 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
åtnjuter internationellt skydd utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
beviljats flyktingstatus utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
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vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 79
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
åtnjuter internationellt skydd utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
beviljats status som subsidiärt 
skyddsbehövande utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.

Or. en

Ändringsförslag 80
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
åtnjuter internationellt skydd utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.

1. Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats, ska 
medlemsstaterna till de personer som 
beviljats flyktingstatus utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre 
år och vara förnybart om inte tvingande 
hänsyn till den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen kräver något 
annat, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 21.3.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23.1 kan det uppehållstillstånd som 
ska utfärdas till familjemedlemmarna till 
de personer som beviljats internationellt 
skydd vara giltigt i mindre än tre år och 
vara förnybart.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23.1 kan det uppehållstillstånd som 
ska utfärdas till familjemedlemmarna till 
de personer som beviljats flyktingstatus 
vara giltigt i mindre än tre år och vara 
förnybart.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 82
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23.1 kan det uppehållstillstånd som 
ska utfärdas till familjemedlemmarna till 
de personer som beviljats internationellt 
skydd vara giltigt i mindre än tre år och 
vara förnybart.

Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus beviljats ska 
medlemsstaterna till de personer som 
beviljats subsidiärt skydd utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst 
ett år och vara förnybart om inte 
tvingande hänsyn till den nationella 
säkerheten eller den allmänna ordningen 
kräver något annat.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så snart som möjligt efter det att 
skyddsstatus har beviljats ska 
medlemsstaterna till de personer som 
beviljats status som subsidiärt 
skyddsbehövande utfärda ett 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst 
två år och vara förnybart om inte 
tvingande hänsyn till den allmänna 
säkerheten eller ordningen kräver något 
annat.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ge personer som 
beviljats internationellt skydd rätt att vara 
anställda eller bedriva verksamhet som 
egenföretagare, med förbehåll för de 
bestämmelser som allmänt tillämpas för 
yrket och för anställning i offentlig tjänst, 
omedelbart efter det att skyddet har 
beviljats.

1. Medlemsstaterna ska ge personer som 
beviljats flyktingstatus rätt att vara 
anställda eller bedriva verksamhet som 
egenföretagare, med förbehåll för de 
bestämmelser som allmänt tillämpas för 
yrket och för anställning i offentlig tjänst, 
omedelbart efter det att flyktingstatusen
har beviljats.
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Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 85
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska göra det lättare 
för personer som beviljats internationellt 
skydd att få tillgång till mikrokrediter så 
att de kan starta mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats internationellt skydd erbjuds 
aktiviteter såsom arbetsmarknadsrelaterad 
utbildning för vuxna, yrkesutbildning, 
inklusive fortbildningskurser för 
uppdatering av yrkeskunskaper, 
arbetsplatspraktik och rådgivningstjänster 
som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar på likvärdiga villkor 
som egna medborgare.

2. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats flyktingstatus erbjuds 
aktiviteter såsom arbetsmarknadsrelaterad 
utbildning för vuxna, yrkesutbildning, 
inklusive fortbildningskurser för 
uppdatering av 
yrkeskunskaper, arbetsplatspraktik och 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar på likvärdiga villkor 
som egna medborgare.

Or. de
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Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 87
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
främja möjligheterna för personer som 
beviljats internationellt skydd att få 
tillgång till sådan 
arbetsmarknadsrelaterad utbildning och 
yrkesutbildning som avses i punkt 2 
genom att när så behövs exempelvis 
erbjuda studiestöd och studielån eller 
möjlighet att arbeta och studera på deltid.

utgår

Or. de

Motivering

Innehållet i punkt 3 behandlas redan tillräckligt i punkterna 1 och 2, och upprepningar bör 
undvikas.

Ändringsförslag 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska ge personer som 
beviljats status som subsidiärt 
skyddsbehövande rätt att vara anställda 
eller bedriva verksamhet som 
egenföretagare, med förbehåll för de 
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bestämmelser som allmänt tillämpas för 
yrket och för anställning i offentlig tjänst, 
omedelbart efter det att statusen som 
subsidiärt skyddsbehövande har beviljats. 
Situationen på arbetsmarknaden i 
medlemsstaterna får beaktas, inbegripet 
för eventuell prioritering när det gäller 
tillträde till arbetsmarknaden, under en
begränsad tidsperiod som ska fastställas i 
enlighet med nationell lagstiftning. 
Medlemsstaterna ska se till att en person 
som beviljats status som subsidiärt 
skyddsbehövande får tillträde till en 
anställning som han eller hon har 
erbjudits i enlighet med nationella 
bestämmelser om prioritering på 
arbetsmarknaden.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att 
personer som beviljats status som 
subsidiärt skyddsbehövande får tillträde 
till aktiviteter såsom 
arbetsmarknadsrelaterad utbildning för 
vuxna, yrkesutbildning och 
arbetsplatspraktik, på villkor som 
medlemsstaterna ska bestämma.

Or. de
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Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 90
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
personer som beviljats internationellt 
skydd att delta i program för undervisning 
i medlemsstaternas språk i syfte att 
möjliggöra en fullständig tillgång både 
för minderåriga och vuxna till 
medlemsstaternas utbildningssystem.

Or. el

Ändringsförslag 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som åtnjuter internationellt skydd i den 
medlemsstat som har beviljat sådant skydd 
får nödvändigt socialt stöd som 
tillhandahålls medborgare i den 
medlemsstaten.

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats flyktingstatus eller status 
som subsidiärt skyddsbehövande i den 
medlemsstat som har beviljat sådant skydd 
får nödvändigt socialt stöd som 
tillhandahålls medborgare i den 
medlemsstaten.

Or. de
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Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 92
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som åtnjuter internationellt skydd i den 
medlemsstat som har beviljat sådant skydd 
får nödvändigt socialt stöd som 
tillhandahålls medborgare i den 
medlemsstaten.

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats flyktingstatus eller status 
som subsidiärt skyddsbehövande i den 
medlemsstat som har beviljat sådant skydd 
får nödvändigt socialt stöd som 
tillhandahålls medborgare i den 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 93
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från den allmänna 
regel som fastställs i punkt 1 får 
medlemsstaterna begränsa det sociala 
stöd som beviljas personer som innehar 
status som subsidiärt skyddsbehövande till 
att omfatta endast de viktigaste 
förmånerna, vilka ska tillhandahållas på 
samma nivåer och på samma villkor som 
för landets medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från den allmänna 
regel som fastställs i punkt 1 får 
medlemsstaterna begränsa det sociala 
stöd som beviljas personer som beviljats 
status som subsidiärt skyddsbehövande till 
att gälla endast grundläggande förmåner 
vilka ska tillhandahållas på samma nivåer 
och på samma villkor som för 
medborgare.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 95
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från den allmänna 
regel som fastställs i punkt 1 får 
medlemsstaterna begränsa det sociala 
stöd som beviljas personer som innehar 
status som subsidiärt skyddsbehövande till 
att omfatta endast de viktigaste 
förmånerna, vilka ska tillhandahållas på 
samma nivåer och på samma villkor som 
för landets medborgare.
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Or. en

Motivering

Denna punkt fanns ursprungligen i kommissionens förslag, och den bör finnas kvar eftersom 
den uppmuntrar tillgång till arbetsmarknaden för både personer som beviljats flyktingstatus 
och personer som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som åtnjuter internationellt skydd har 
tillträde till hälso- och sjukvård på samma 
villkor som medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat sådant skydd.

1. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats flyktingstatus eller status 
som subsidiärt skyddsbehövande har 
tillträde till hälso- och sjukvård på samma 
villkor som medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat sådant skydd.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från den allmänna 
regel som fastställs i punkt 1 får 
medlemsstaterna begränsa den hälso- och 
sjukvård som beviljas personer som 
beviljats status som subsidiärt 
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skyddsbehövande till att gälla endast 
grundläggande förmåner vilka ska 
tillhandahållas på samma nivåer och på 
samma villkor som för medborgare.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, på samma villkor 
som för medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat denna status, ge lämplig 
hälso- och sjukvård, inklusive lämplig 
mentalvård när så behövs, till personer som 
har beviljats internationellt skydd och som 
har särskilda behov, till exempel gravida 
kvinnor, personer med funktionshinder, 
personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga 
som varit utsatta för någon form av 
övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr 
eller grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller som har drabbats av 
väpnade konflikter.

2. Medlemsstaterna ska, på samma villkor 
som för medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat denna status, ge lämplig 
hälso- och sjukvård, inklusive lämplig 
mentalvård när så behövs, till personer som 
har beviljats internationellt skydd och som 
har särskilda behov, till exempel gravida 
kvinnor, personer med funktionshinder, 
personer som har utsatts för tortyr eller 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling exempelvis i form av 
könsstympning, tvångssterilisering,
våldtäkt eller tvångsabort, eller andra 
allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller 
sexuellt våld eller underåriga som varit 
utsatta för någon form av övergrepp, 
försummelse, utnyttjande, tortyr eller 
grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller som har drabbats av 
väpnade konflikter.

Or. it
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Motivering

Könsstympning, tvångsabort och tvångssterilisering utgör mycket allvarliga former av våld 
mot kvinnor och bör därför nämnas i bestämmelsen. I resolution 1765 (2010) från 
Europarådets parlamentariska församling nämns uttryckligen behovet av att beakta sådana 
fenomen i samband med asylansökningar.

Ändringsförslag 99
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, på samma villkor 
som för medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat denna status, ge lämplig 
hälso- och sjukvård, inklusive lämplig 
mentalvård när så behövs, till personer som 
har beviljats internationellt skydd och som 
har särskilda behov, till exempel gravida 
kvinnor, personer med funktionshinder, 
personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga 
som varit utsatta för någon form av 
övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr 
eller grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller som har drabbats av 
väpnade konflikter.

2. Medlemsstaterna ska, på samma villkor 
som för medborgare i den medlemsstat 
som har beviljat denna status, ge lämplig 
hälso- och sjukvård, inklusive lämplig 
mentalvård när så behövs, till personer som 
beviljats flyktingstatus eller status som 
subsidiärt skyddsbehövande och som har 
särskilda behov, till exempel gravida 
kvinnor, personer med funktionshinder, 
personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga 
som varit utsatta för någon form av 
övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr 
eller grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller som har drabbats av 
väpnade konflikter.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns olika skäl till att personer ansöker om internationellt skydd och eftersom 
vistelsen i den berörda medlemsstaten därmed kan vara av olika längd måste det fortfarande 
vara möjligt att göra åtskillnad mellan de förmåner som beviljas för flyktingar och personer 
som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag 100
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Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska garantera 
tillgången till alla hälso- och 
sjukvårdsförmåner, vilka vid behov även 
ska omfatta gränsöverskridande 
behandlingar.

Or. it

Motivering

Enligt principen om patientrörlighet och för att se till att hälso- och sjukvård tillhandahålls 
på samma villkor som för medlemsstaternas medborgare bör personer som beviljats skydd 
garanteras tillgång till gränsöverskridande behandlingar.

Ändringsförslag 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska i vilket fall som 
helst se till att underåriga utan 
medföljande vuxen garanteras specifik 
vård, särskilt psykologisk vård.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda behov som föreligger bland de mest utsatta grupperna är vården, i 
synnerhet den psykologiska vården, av ytterst stor betydelse.

Ändringsförslag 102
Simon Busuttil

Förslag till direktiv
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Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Tillgång till bostad

Medlemsstaterna ska se till att personer 
som beviljats internationellt skydd har
tillgång till bostad på likvärdiga villkor 
som för andra tredjelandsmedborgare 
som är lagligen bosatta inom deras 
territorium. Medlemsstaterna ska sträva 
efter att genomföra politik som syftar till 
att förebygga diskriminering av personer 
som beviljats internationellt skydd och till 
att garantera lika möjligheter när det 
gäller tillgång till bostad.

Or. en

Ändringsförslag 103
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att underlätta integrationen av 
personer som har beviljats internationellt 
skydd i samhällslivet ska medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till sådana 
integrationsprogram som de finner 
lämpliga för att ta hänsyn till de särskilda 
behoven för personer som har beviljats 
internationellt skydd, eller skapa villkor 
som säkerställer tillgång till sådana 
program.

1. För att underlätta integrationen av 
personer som har beviljats internationellt 
skydd i samhällslivet ska medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till sådana 
integrationsprogram som de finner 
lämpliga för att ta hänsyn till de särskilda 
behoven för personer som har beviljats 
internationellt skydd, eller skapa villkor 
som säkerställer tillgång till sådana 
program. På samma sätt ska 
medlemsstaterna kräva att flyktingar 
deltar i de integrationsinsatser som 
erbjuds och på så sätt själva bidrar till den 
egna integrationen i samhället. Personer 
som beviljats subsidiärt skydd måste delta 
i de integrationskurser som erbjuds om de 
behöriga myndigheterna i 
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medlemsstaterna bedömer det vara 
lämpligt och om det är motiverat med 
hänsyn till den tid som skyddsbehovet 
varar.

Or. de

Motivering

Rätten till internationellt skydd innebär också vissa skyldigheter, bland annat att rent 
generellt respektera den berörda medlemsstatens lagar, men även att delta i de 
integrationskurser som erbjuds i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Integrationsprogrammen kunde 
omfatta introduktionsprogram och 
språkundervisning som i största möjliga 
utsträckning är anpassade till behoven för 
personer som har beviljats internationellt 
skydd.

2. För att underlätta integration ska 
medlemsstaterna tillhandahålla 
språkundervisning. Medlemsstaterna ska 
också uppmuntras att utarbeta 
utbildningsprogram om de grundläggande 
lagarna och viktigaste värdena i 
bosättningsstaten och om principerna 
rörande demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämlikhet, samt den enskildes 
rättigheter och skyldigheter i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […]  ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 

1. Senast den […] ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
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om tillämpningen av detta direktiv och vid 
behov föreslå eventuella ändringar. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna all information som behövs för 
att utarbeta rapporten senast den […] .

om tillämpningen av detta direktiv och vid 
behov föreslå eventuella ändringar. Sådana 
förslag till ändringar ska i första hand 
avse artiklarna 5, 7, 14 och 19.
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna all information som behövs för 
att utarbeta rapporten senast den […] .

Or. en

Ändringsförslag 106
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter det att rapporten överlämnats ska 
kommissionen minst en gång vart femte år 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv.

2. Efter det att rapporten överlämnats ska 
kommissionen minst en gång vart tredje år 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv.

Or. de

Motivering

För att kunna genomföra en regelbunden utvärdering av tillämpningen och utvecklingen 
måste kommissionen lägga fram en rapport minst vart tredje år.


