
PR\806635NL.doc PE430.976v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2009/0127(COD)

26.2.2010

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees 
Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen 
programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking 
van Beschikking 2004/904/EG van de Raad
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Rui Tavares



PE430.976v03-00 2/13 PR\806635NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden uit het basisbesluit 
overgenomen tekstdelen die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar 
door het Parlement worden geamendeerd, in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de tekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees 
Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen 
programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking van 
Beschikking 2004/904/EG van de Raad
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0456),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 63, lid 2, onder b) van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0123/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de 
titel "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, artikel 78, lid 2 en artikel 80 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2009),

1. keurt het onderstaande standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het is dan ook wenselijk dat de
Commissie gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten vaststelt voor bepaalde
geografische regio's en nationaliteiten

(2) Ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van Beschikking nr. 
573/2007/EG van het Europees Parlement 
en de Raad dient de Commissie de 
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alsmede voor specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

bevoegdheid te zijn overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen  
waarmee gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten worden vastgesteld voor 
geografische regio's alsmede voor 
specifieke categorieën van te hervestigen 
vluchtelingen.
1 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 1. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten 
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's.

De volgende categorieën worden in elk 
geval als gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten van de EU beschouwd:
- personen die kwetsbaar worden geacht, 
zoals kinderen en vrouwen die worden 
bedreigd, met name met psychologisch, 
fysiek of seksueel geweld of uitbuiting; 
- personen met ernstige medische 
behoeften waarin alleen door middel van 
hervestiging kan worden voorzien; 
- personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende en 
spoedeisende hervestiging nodig hebben;  
- personen die het slachtoffer zijn van 
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gewapende aanvallen, natuurrampen of 
andere onvoorziene humanitaire 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de ervaringen met hervestigingsbepalingen van het 
Europees Vluchtelingenfonds tot dusverre en combineert de specifieke criteria (die in de oude 
tekst voorkwamen) die beantwoorden aan reële behoeften met flexibiliteit om adequaat op 
noodgevallen te kunnen reageren.

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 13 wordt het volgende 
lid 3 bis toegevoegd:
"3 bis. Het vaste bedrag van 4000 EUR 
per hervestigde persoon wordt verhoogd 
tot 6000 EUR voor die lidstaten die tot 
dusverre niet hebben deelgenomen aan 
een hervestigingsregeling van de EU. Het 
vaste bedrag bedraagt 5000 EUR  in het 
tweede jaar en vervolgens weer 4000 
EUR."

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De Commissie stelt jaarlijks volgens de in Ter verwezenlijking van de doelstellingen 
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artikel 52, lid 2, bedoelde procedure de 
gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten 
voor hervestiging vast.

van deze beschikking, namelijk om van 
hervestiging een doeltreffend 
bescherminginstrument te maken, stelt de 
Commissie jaarlijks door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
de artikelen 52 bis, 52 ter en 52 quater de 
gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten 
voor hervestiging vast.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twintig kalenderdagen na de 
kennisgeving van de beschikking van de 
Commissie tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten 
voor hervestiging als bedoeld in artikel 13, 
lid 6, bezorgen de lidstaten aan de 
Commissie een raming van het aantal 
personen dat zij in overeenstemming met 
deze gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten in de loop van het volgende 
kalenderjaar zullen hervestigen. De 
Commissie deelt deze inlichtingen mee 
aan het comité, bedoeld in artikel 52.

Binnen twintig kalenderdagen na de 
kennisgeving van de beschikking van de 
Commissie tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten 
voor hervestiging als bedoeld in artikel 13, 
lid 6, bezorgen de lidstaten aan de 
Commissie een raming van het aantal 
personen dat zij in overeenstemming met 
deze gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten in de loop van het volgende 
kalenderjaar zullen hervestigen. De 
Commissie deelt deze inlichtingen mee aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 52 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 52 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 13, lid 
6 bedoelde gedelegeerde handelingen vast 
te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor de in artikel 1, eerste 
alinea bedoelde periode.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 52 ter en 52 
quater."

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 ter (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 52 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 52 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 13, lid 6 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de medewetgever en de Commissie 
hiervan uiterlijk een maand voordat een 
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definitief besluit wordt genomen, op de 
hoogte en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking vermeldt de 
redenen van intrekking en maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie."

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 quater (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 52 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 52 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met één 
maand verlengd. 
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt de 
gedelegeerde handeling gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en treedt zij in werking op de daarin 
bepaalde datum.
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3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet."

Or. en
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TOELICHTING

Een van de "in aanmerking komende acties" van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) is 
hervestiging. Onder hervestiging wordt verstaan het proces waarbij na een verzoek van de 
UNHCR, op basis van de behoefte van een persoon aan internationale bescherming, 
onderdanen van derde landen of staatlozen vanuit een derde land worden overgebracht naar 
een lidstaat waar zij a) mogen verblijven als vluchteling of b) een status krijgen die dezelfde 
rechten en voordelen verleent op grond van de nationale en communautaire wetgeving als de 
vluchtelingenstatus1. Hervestiging wordt vaak genoemd als een van de duurzame oplossingen 
voor vluchtelingen wier bescherming niet gegarandeerd kan worden in het eerste land van 
asiel.2

In paragraaf 6.2.3 van het programma van Stockholm over de externe dimensie van asiel 
wordt duidelijk gesteld dat de EU in partnerschap moet handelen en samenwerken met derde 
landen die grote vluchtelingenpopulaties herbergen. Tevens wordt erkend dat de bevordering 
van solidariteit in de EU weliswaar cruciaal is, maar niet volstaat om een geloofwaardig en 
duurzaam gemeenschappelijk asielbeleid tot stand te brengen. De Europese Raad verzoekt het 
Europees Parlement om samen met de Raad en de Commissie de lidstaten aan te moedigen 
vrijwillig deel te nemen aan de gezamenlijke hervestigingsregeling van de EU en aldus het 
aantal gehervestigde vluchtelingen te doen stijgen. Ook moet de Commissie in 2014 het 
gezamenlijke hervestigingsprogramma van de EU evalueren met het oog op het vaststellen 
van noodzakelijke verbeteringen. De rapporteur zal zijn ideeën over dit gezamenlijke 
hervestigingsprogramma van de EU vervatten in zijn verslag over de mededeling. 

Het wijzigingsvoorstel voor het Europees Vluchtelingenfonds

In artikel 6, onder c), van Beschikking 2007/573/EG worden onderdanen van derde landen of 
staatlozen die worden of werden hervestigd in een lidstaat als een van de doelgroepen 
genoemd. De specifieke bepalingen aangaande hervestiging zijn voornamelijk in artikel 13 
vastgelegd.

Het voorstel geeft de Commissie de bevoegdheid om jaarlijks de gemeenschappelijke EU-
prioriteiten te definiëren voor te hervestigen personen. Deze jaarprioriteiten kunnen volgens 
de Commissie betrekking hebben op geografische regio's, nationaliteiten of specifieke 
categorieën van te hervestigen vluchtelingen. Het Europees Parlement steunt het idee van de 
Commissie en is van mening dat hervestiging een centrale rol moet spelen in het externe 
asielbeleid van de EU. Hervestiging moet door de EU verder worden ontwikkeld en 
uitgebreid tot een doeltreffend beschermingsinstrument. Ten aanzien van de definitie van de 
gemeenschappelijke EU-prioriteiten zou het Europees Parlement instemmen met het 
definiëren van bepaalde categorieën, maar tegelijkertijd de flexibiliteit willen behouden om 
op noodgevallen te reageren. Daar zorgt amendement 2 voor, waarin vaste categorieën 
worden bepaald die algemeen bedoeld zijn en ook niet specifiek genoemde gevallen behelzen, 
aangezien het juridisch onmogelijk zou zijn om alle specifieke behoeften op te sommen. Zo 
lijdt het bijvoorbeeld geen twijfel dat vrouwen die het risico lopen een gedwongen huwelijk te 
                                               
1 Artikel 3 van Beschikking nr. 2007/573/EG, PB L 144 van 6.6.2007, blz. 5.
2 Zie ook de opmerkingen van de UNHCR over het gemeenschappelijke hervestigingsprogramma van de EU en 
het voorstel van de Commissie tot wijziging van het EVF.
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moeten sluiten of geslachtsverminking te ondergaan, onder de algemene categorie “bedreigde 
vrouwen” vallen, terwijl personen met een handicap onder de noemer “personen met ernstige 
medische behoeften” vallen. Mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun seksuele 
geaardheid in landen waar een bepaalde seksuele geaardheid als een misdrijf kan worden 
beschouwd, zouden ook in aanmerking kunnen komen, evenals personen die tot al dan niet 
religieuze minderheden behoren in landen die geen vrijheid van godsdienst of 
geloofsovertuiging kennen. Ander gevallen zouden onder de formulering "om juridische en 
beschermingsredenen” kunnen vallen.

Gedurende de afgelopen jaren hebben steeds meer lidstaten deelgenomen aan de 
hervestigingsregelingen van de EU. Voor het Europees Parlement is het van het grootste 
belang dat zoveel mogelijk lidstaten de kans krijgen om aan de hervestigingsregeling van de 
EU deel te nemen. Om deze reden zou het Europees Parlement een modulatiesysteem willen 
invoeren. Dit zou de mogelijkheid bieden om aan lidstaten die tot nu toe niet in significante 
mate aan de hervestigingsregelingen van de EU hebben deelgenomen, stimulansen te bieden 
om nu wel te gaan deelnemen (amendement 3).

Om bij het definiëren van de prioriteiten de prerogatieven van het Europees Parlement te 
waarborgen, wordt in de amendementen 1 en 4 de procedure van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (gedelegeerde handelingen) voorgesteld.


