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I. INLEIDING

Op 18 februari 2009 heeft de Commissie het voorstel tot wijziging van de beschikking over het 

Europees Vluchtelingenfonds (EVF)1 ingediend, dat samengaat met het voorstel voor een 

verordening tot oprichting van een Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)2.

Op 7 mei 2009 heeft het Europees Parlement advies in eerste lezing uitgebracht over respectievelijk 

de EVF-beschikking, zonder amendementen3 en de EASO-verordening, met 40 amendementen op 

het Commissievoorstel4.

Op 25 februari 2010 heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing over beide voorstellen vastgesteld 

overeenkomstig artikel 294 van het Verdrag.

Tijdens zijn zitting van 5-7 oktober 2009 heeft het Comité van de Regio's een advies over het 

toekomstige gemeenschappelijk Europees asielstelsel II5, met diverse aanbevelingen inzake de 

EASO-verordening, aangenomen.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

De EVF-beschikking wordt gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen ten gevolge 

van de oprichting van het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken en, met name, om dit 

bureau in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde activiteiten die tot dusver 

door het vluchtelingenfonds werden gefinancierd. Met het 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.

                                               
1 Doc. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Doc. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 T6-0375/2009, 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 en constructieve 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 Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat is gehecht aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennis gegeven van hun wens deel te nemen aan de 

aanneming en de toepassing van deze beschikking.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is 

gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van de EVF-beschikking, die

derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.

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. Die contacten hebben tot een akkoord geleid over de tekst van de 

EASO-verordening en van de EVF-beschikking. 

                                               
1 PB C 148 van 28.5.1999, blz. 1.
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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 

een politiek akkoord over de EVF-beschikking en de EASO-verordening. 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 EVF-beschikking en de EASO-verordening 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.

_____________


