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I. INLEIDING

De Commissie heeft op 18 februari 2009 het voorstel voor een verordening tot oprichting van een 

Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)1 en het bijbehorende voorstel tot wijziging 

van de beschikking over het Europees Vluchtelingenfonds (EVF)2 ingediend.

Het Europees Parlement heeft op 7 mei 2009 advies in eerste lezing uitgebracht over respectievelijk 

de EASO-verordening, met 40 amendementen op het Commissievoorstel3, en de EVF-beschikking, 

zonder amendementen4.

De Raad heeft op 25 februari 2010 zijn standpunt in eerste lezing over beide voorstellen vastgesteld 

overeenkomstig artikel 294 van het Verdrag.

Het Comité van de Regio's heeft op zijn zitting van 5-7 oktober 2009 over het toekomstige 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel II5 een advies met diverse aanbevelingen inzake de EASO-

verordening aangenomen.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Met de verordening tot oprichting van een Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken wordt 

beoogd de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te verbeteren, de praktische 

samenwerking tussen de lidstaten in asielzaken te versterken en operationele steun te verlenen en/of 

te coördineren ten behoeve van lidstaten waarvan de nationale asielstelsels onder specifieke en 

onevenredige druk staan. De EVF-beschikking wordt tezelfdertijd gewijzigd, omdat het bureau de 

verantwoordelijkheid overneemt voor bepaalde activiteiten die tot dusver door het 

vluchtelingenfonds werden gefinancierd.

                                               
1 Doc. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 Doc. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 07.05.2009.
4 T6-0379/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 def.
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III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

Algemeen

De onderhandelingen vonden plaats in een beleidskader dat is gecreëerd door het Haags 
programma, waarin de doelstellingen en de instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken voor de periode 2005-2010 zijn vervat. De Europese Raad heeft zich ertoe geëngageerd het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel verder te ontwikkelen door het wetgevingskader te 
wijzigen en de praktische samenwerking te versterken, onder meer door de oprichting van een 
Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken. Nadien is de Europese Raad in het Europees pact 
inzake immigratie en asiel van oktober 2008 overeengekomen in 2009 een dergelijk bureau op te 
zetten.

Overeenkomstig artikel 3 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol betreffende de positie van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, hebben 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland te kennen gegeven dat zij aan de aanneming en de toepassing 
van de verordening tot oprichting van een Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken wensen 
deel te nemen.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol betreffende de positie van 
Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van de verordening en deze is niet 
bindend voor, noch van toepassing op Denemarken.

Voornaamste vraagstukken

Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de 
medebeslissingsprocedure1 zijn er tussen vertegenwoordigers van de Raad, het Parlement en de 
Commissie contacten geweest om in het stadium van het standpunt van de Raad in eerste lezing tot 
een akkoord te komen. Om de standpunten van beide instellingen nader tot elkaar te brengen en 
rekening houdend met het tijdens die contacten bereikte akkoord, stelt de Raad met betrekking tot 
zowel het voorstel voor de EASO-verordening als het voorstel tot wijziging van de EVF-
beschikking, een standpunt in eerste lezing vast waarin de volgende belangrijke wijzigingen van het 
Commissievoorstel zijn vervat:

                                               
1 PB C 148 van 28.5.1999, blz. 1.
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Steun aan lidstaten die onder bijzondere druk staan (amendementen 22, 23, 37 en 38)

De Raad wijzigt het Commissievoorstel teneinde te verduidelijken onder welke voorwaarden steun 
van het bureau, met name door asielondersteuningsteams, wordt verleend aan lidstaten die onder 
bijzondere druk staan. Ten eerste specificeert de Raad de taken van de asielondersteuningsteams en 
de regels voor het inzetten van deskundigen in die teams. Ten tweede verduidelijkt de Raad dat de 
verantwoordelijkheid voor het vragen van steun van asielondersteuningsteams berust bij de lidstaat 
die onder bijzondere druk staat. Ten derde wordt, zoals in het amendement van het Europees 
Parlement, gespecificeerd dat de door het asielondersteuningsteam te verstrekken deskundigheid 
moet worden overeengekomen in het operationeel plan. Ten slotte is in het standpunt van de Raad 
in eerste lezing bepaald dat het bureau verantwoordelijk is voor het analyseren van gegevens over 
een plotselinge toestroom van grote aantallen onderdanen van derde landen die een bijzondere druk 
kan leggen op de opvangvoorzieningen en het asielstelsel, alsook voor een snelle uitwisseling van 
ter zake doende informatie tussen de lidstaten en de Commissie, onder meer door gebruik te maken 
van bestaande waarschuwingssystemen of, indien nodig, zijn eigen waarschuwingssysteem.

Solidariteit (amendementen 2, 13, 19 en 24)

Wat de rol van het bureau betreft bij de hervestiging, vanuit de ene lidstaat naar de andere, van 
personen die internationale bescherming genieten, hebben de informele contacten tussen de Raad en 
het Parlement tot het resultaat geleid dat de intracommunautaire solidariteit zal worden ontwikkeld 
op basis van overeenstemming, zowel tussen de lidstaten als met de instemming van de betrokkene.
Voorts moeten de lidstaten waar passend overleg plegen met de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR).

Zo is het bureau met betrekking tot de hervestiging, vanuit derde landen naar de lidstaten, van 
personen die internationale bescherming genieten, verantwoordelijk voor het coördineren van de 
gegevensuitwisseling en andere maatregelen betreffende hervestiging die de lidstaten hebben 
genomen om aan hun vraag naar bescherming te voldoen en om blijk te geven van solidariteit met 
hun gastlanden.

Voorts wordt in het standpunt van de Raad in eerste lezing gespecificeerd dat bij de evaluatie van 
de door het bureau behaalde resultaten moet worden gekeken naar de gemaakte vorderingen, en 
moet worden beoordeeld of bijkomende maatregelen nodig zijn voor een daadwerkelijke solidariteit 
en een deling van de verantwoordelijkheden met de lidstaten die onder bijzondere druk staan.
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Aanstelling en verantwoordelijkheid van de uitvoerend directeur (amendementen 4, 25, 29 

en 30)

Als resultaat van de informele contacten tussen de Raad en het Parlement is in het standpunt van de 

Raad in eerste lezing voorzien in een selectieprocedure voor de functie van uitvoerend directeur 

waarin de noodzakelijke voorwaarden voor een transparante, efficiënte en tijdige aanstelling van de 

meest geschikte kandidaat worden gehanteerd en waarbij de Commissie, de lidstaten en het 

Europees Parlement op een vanuit institutioneel oogpunt evenwichtige wijze worden betrokken.

Voorts versterken nieuwe verslagleggingstaken de verantwoordelijkheid van de uitvoerend 

directeur, met name met betrekking tot het Europees Parlement. Ten slotte zijn de Raad, de 

Commissie en het Parlement het eens over een interinstitutionele verklaring betreffende de 

interinstitutionele werkgroep die bezig is met de evaluatie van de coherentie, de effectiviteit en de 

controleerbaarheid van de regelgevende agentschappen (BIJLAGE I).

Bestuurs- en beheersstructuur van het bureau

Om te waarborgen dat de middelen van het bureau worden aangewend voor zijn hoofdtaak, 

namelijk versterking van de praktische samenwerking tussen de lidstaten, omvat de bestuurs- en 

beheersstructuur van het bureau de raad van bestuur en de uitvoerend directeur. Indien nodig kan de 

raad van bestuur een uitvoerend comité opzetten dat de raad van bestuur en de uitvoerend directeur 

helpt.

Rol van het maatschappelijk middenveld en de UNHCR (amendementen 3, 18, 21, 26, 31, 35 

en 42)

De Raad acht het belangrijk dat een nauwe dialoog tussen het bureau en maatschappelijke 

organisaties wordt onderhouden. In het licht daarvan handhaaft de Raad het voorstel van de 

Commissie om een adviesforum op te zetten, maar los van de bestuurs- en beheersstructuur van het 

bureau. Het forum komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Voorts aanvaardt de Raad de 

amendementen van het Parlement betreffende de rol van het maatschappelijk middenveld in het 

bureau, door met name te specificeren dat vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 

worden betrokken bij de ontwikkeling van opleidingen en kunnen worden uitgenodigd om 

vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.



16626/2/09 REV 2 ADD 1 gys/JEL/lv 6
DG H 1B NL

Voor de UNHCR is een specifieke rol bij de werkzaamheden van het bureau weggelegd. Ten eerste 

kan een vertegenwoordiger van de UNHCR de vergaderingen van de raad van bestuur als 

waarnemer bijwonen, tenzij specifieke punten worden besproken die aanleiding zouden kunnen 

geven tot een belangenconflict. Voorts moet het bureau bij het opstellen van technische documenten 

waarin naar het internationale vluchtelingenrecht wordt verwezen, terdege aandacht besteden aan de 

UNHCR-richtsnoeren op dit gebied. Ten slotte is in het standpunt van de Raad in eerste lezing 

bepaald dat de raad van bestuur besluit over de werkafspraken tussen het bureau en de UNHCR en 

de budgettaire gevolgen daarvan, en dat hij kan besluiten financiële middelen ter beschikking te 

stellen om UNHCR-uitgaven te dekken voor activiteiten die niet in de werkafspraken zijn voorzien.

Amendementen van het Europees Parlement

Het antwoord van de Raad op de amendementen 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 

31, 35, 37, 38 en 42 is hierboven onder de voornaamste vraagstukken uiteengezet. De Raad 

aanvaardt de amendementen 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 en 41 geheel, 

gedeeltelijk of in beginsel. Ten slotte aanvaardt de Raad 6 amendementen niet, om de volgende 

redenen:

- het is niet wenselijk te verwijzen naar de naleving van internationale en communautaire 

rechtsnormen (amendementen 6 en 7);

- met betrekking tot de rol van het Europees Parlement bij de aanneming van technische 

documenten over de toepassing van communautaire asielregelingen volstaat het dat het bureau 

bij de opstelling van die documenten wordt verplicht terdege rekening te houden met de 

standpunten van het Parlement (amendement 27);

- het wordt niet noodzakelijk geacht een bepaling op te nemen volgens dewelke het bureau de 

nodige maatregelen kan nemen om deskundigheid aan te trekken via het adviesforum 

(amendement 28);

- in de EASO-verordening moeten formuleringen worden gebruikt die gewoonlijk in wetgeving 

tot oprichting van een agentschap worden gebruikt (amendementen 32 en 33).
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IV. CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad in eerste lezing geeft het compromis weer dat is bereikt tijdens de 

onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement, welke door de Commissie werden 

gefaciliteerd. Het Coreper heeft dit compromis op 20 november 2009 bekrachtigd door middel van 

politieke akkoorden over de EASO-verordening en de EVF-beschikking. De voorzitter van de 

Commissie LIBE van het Europees Parlement heeft inmiddels in een brief aan de voorzitter van het 

Coreper meegedeeld dat, indien de compromisteksten als standpunten van de Raad in eerste lezing 

naar het Parlement worden gezonden, hij de leden van de Commissie LIBE, en vervolgens de 

plenaire vergadering, zal aanbevelen de standpunten van de Raad in de tweede lezing van het 

Parlement zonder amendementen aan te nemen, na toetsing door de juristen/vertalers van beide 

instellingen. Zodra de EASO-verordening en het EVF-besluit1 zijn vastgesteld, kan het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken, dat van cruciaal belang zal zijn voor de verdere versterking 

van de praktische samenwerking op asielgebied, spoedig worden opgericht.

____________

                                               
1 Noot van de vertaler: nieuwe terminologie na inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon.
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BIJLAGE I

Interinstitutionele verklaring

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een interinstitutionele werkgroep 

opgericht, die de coherentie, de effectiviteit, de controleerbaarheid en de transparantie van de 

regelgevende agentschappen zal evalueren, en overeenstemming tot stand moet brengen over de 

wijze waarop hun werkzaamheden kunnen worden verbeterd. In de werkgroep worden momenteel 

enkele belangrijke thema's behandeld, zoals de rol en de positie van de regelgevende agentschappen 

in het institutionele bestel van de EU, de oprichting, de structuur en werking ervan, en 

aangelegenheden in verband met financiering, begroting, controle en beheer.

Voor de benoeming van de directeur van het toekomstige Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (artikel 28 van de basisverordening) zal de volgende formule gelden: "het Europees 

Parlement (kan) een advies aannemen waarin het zijn mening over de geselecteerde kandidaat 

geeft. De raad van bestuur laat het Europees Parlement weten op welke wijze met dit advies 

rekening is gehouden." Dit moet worden beschouwd in de context van de interinstitutionele 

inspanningen om het bestuur van en de controle op de agentschappen te verbeteren.

_____________


