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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av 
beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 
2008-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG
(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0456),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 63.2 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0123/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3, 78.2 och 80 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen bör därför fatta beslut
om gemensamma årliga prioriteringar för 
EU med hänsyn till särskilda geografiska 
regioner och nationaliteter eller särskilda 
kategorier av flyktingar som ska 

(2) För att uppnå målen med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 573/2007/EG1 bör kommissionen få 
befogenhet att, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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vidarebosättas. funktionssätt, anta delegerade akter om 
gemensamma årliga prioriteringar för EU 
med hänsyn till geografiska regioner eller 
särskilda kategorier av flyktingar som ska 
vidarebosättas.

__________
1EUT L 144, 6.6.2007, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.”

”Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner.

Följande kategorier ska alltid anses 
utgöra EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar:
– Personer som bedöms vara utsatta, 
såsom barn och kvinnor som särskilt 
riskerar att utsättas för psykiskt, fysiskt 
eller sexuellt våld och exploatering.
– Personer med allvarliga medicinska 
behov som endast kan tillgodoses genom 
vidarebosättning.
– Personer som av juridiska och 
skyddsrelaterade skäl är i akut behov av 
vidarebosättning.
– Personer som råkat ut för väpnat 
angrepp, naturkatastrofer eller andra 
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oförutsedda humanitära omständigheter.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas de hittillsvarande erfarenheterna med 
Europeiska flyktingfondens bestämmelser om vidarebosättning. Dessutom medför 
ändringsförslaget att de specifika kriterierna (som fanns med i den tidigare texten och som 
verkligen fyller ett behov) kombineras med den flexibilitet som behövs för att man på lämpligt 
sätt ska kunna reagera på nödsituationer.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 13 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3a:
”3a. Det fasta beloppet på 4 000 euro för 
varje vidarebosatt person ska ökas till 
6 000 euro för de medlemsstater som 
hittills inte har deltagit i något 
EU-program för vidarebosättning. Det 
fasta beloppet ska vara 5 000 euro under 
det andra året, varefter det fasta beloppet 
ska vara 4 000 euro.”

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska fastställa 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar för 

”För att uppnå det här beslutets mål att 
göra vidarebosättning till ett effektivt 
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vidarebosättning i enlighet med
förfarandet i artikel 52.2.”

skyddsinstrument ska kommissionen 
fastställa EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar för vidarebosättning genom 
delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 52a, 52b och 52c.”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska, inom tjugo 
kalenderdagar efter delgivningen av 
kommissionens beslut om fastställande av 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar för 
vidarebosättning i enlighet med 
artikel 13.6, meddela kommissionen en 
uppskattning av det antal personer som de 
kommer att motta för vidarebosättning i 
enlighet med dessa prioriteringar under det 
påföljande kalenderåret. Kommissionen 
ska lämna denna information till den 
kommitté som avses i artikel 52.”

”Medlemsstaterna ska, inom tjugo 
kalenderdagar efter delgivningen av 
kommissionens beslut om fastställande av 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar för 
vidarebosättning i enlighet med 
artikel 13.6, meddela kommissionen en 
uppskattning av det antal personer som de 
kommer att motta för vidarebosättning i 
enlighet med dessa prioriteringar under det 
påföljande kalenderåret. Kommissionen 
ska lämna denna information till 
Europaparlamentet och rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 52a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 52a

Utövande av delegering
1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 13.6 ska tilldelas 
kommissionen för den period som avses i 
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artikel 1 första stycket.
2. Så snart som kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt 
underrätta Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 52b och 52c.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 10b (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 52b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Följande artikel ska införas:
”Artikel 52b

Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 13.6 kan återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen, och ange vilka delegerade 
befogenheter som kan komma att 
återkallas.
3. Beslutet om återkallande ska ange 
skälen till återkallandet och ska innebära 
att den delegering av befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
ska få verkan omedelbart eller vid en 
senare tidpunkt som anges i beslutet. Det 
ska inte påverka giltigheten hos de 
delegerade akter som redan är i kraft.
Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.”

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 10c (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 52c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Följande artikel ska införas:
”Artikel 52c

Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
två månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten ska den delegerade 
akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft på utsatt dag.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt får den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.”

Or. en
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MOTIVERING

En av Europeiska flyktingfondens ”berättigade åtgärder” är vidarebosättning.
Vidarebosättning är den process genom vilken medborgare i tredje land eller statslösa 
personer, på begäran av UNHCR och på grundval av deras behov av internationellt skydd, 
överförs från ett tredjeland till en medlemsstat där de a) får rätt att uppehålla sig med 
flyktingstatus eller b) får en ställning som ger samma rättigheter och förmåner enligt den 
nationella lagstiftningen och gemenskapsrätten som flyktingstatus1. Vidarebosättning 
betecknas ofta som en av de varaktiga lösningarna för flyktingar vars skydd inte kan säkras i 
första asylländer2.

I punkt 6.2.3 i Stockholmsprogrammet, som gäller asylfrågornas externa dimension, anges det 
tydligt att EU ska agera i partnerskap med och samarbeta med tredjeländer som har ett stort 
antal flyktingar. Där erkänns också att främjandet av solidariteten inom EU är nödvändigt 
men inte tillräckligt för att uppnå en trovärdig och hållbar gemensam asylpolitik.
Europeiska rådet uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen att tillsammans 
uppmuntra medlemsstaterna att frivilligt delta i EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram 
och att öka det totala antalet vidarebosatta flyktingar. Kommissionen ska dessutom 2014 
utvärdera EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram med syfte att fastställa vilka 
förbättringar som krävs. När det gäller detta gemensamma vidarebosättningsprogram kommer 
föredraganden att presentera sina idéer i sitt betänkande om meddelandet.

Förslag om ändring av Europeiska flyktingfonden

I artikel 6 e i beslut 2007/573/EG anges medborgare i tredje land eller statslösa personer som 
är eller har varit vidarebosatta i en medlemsstat som en målgrupp. De specifika 
bestämmelserna om vidarebosättning återfinns främst i artikel 13.

Förslaget ger kommissionen möjlighet att årligen fastställa EU:s gemensamma prioriteringar 
för vilka personer som ska vidarebosättas. De årliga prioriterade kategorierna kan enligt 
kommissionen gälla geografiska regioner, nationalitet eller särskilda kategorier av flyktingar 
som ska vidarebosättas. Europaparlamentet stöder kommissionens synpunkt och anser att 
vidarebosättningen bör spela en central roll i EU:s externa asylpolitik. EU bör vidareutveckla 
och utvidga denna till ett effektivt skyddsinstrument. Med avseende på definitionen av 
EU:s gemensamma prioriteringar är Europaparlamentet positivt till att man fastställer vissa 
kategorier men anser att det samtidigt ska finnas en flexibilitet för att reagera på 
nödsituationer (se ändringsförslag 1).

Ändringsförslag 2 är en reaktion på dessa frågor och ger en förteckning över permanenta 
flyktingkategorier som är tänkta att vara generella och även omfatta fall som inte uttryckligen 
specificerats, eftersom det skulle vara juridiskt omöjligt att förteckna alla specifika behov. Till 
exempel kan det inte råda något tvivel om att kvinnor som riskerar tvångsäktenskap eller som 
blivit offer för könsstympning skulle falla under den generella kategorin ”riskutsatta kvinnor” 
                                               
1 Artikel 3 i beslut 2007/573/EG, EUT L 144, 6.6.«2007, s. 5.
2 Se även kommentarerna från UNHCR om EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram och 
Europeiska kommissionens förslag om ändring av Europeiska flyktingfonden.



PE430.976v03-00 12/12 PR\806635SV.doc

SV

eller att handikappade räknas till ”personer med allvarliga medicinska behov”. Personer som 
diskriminerats för sin sexuella läggning i länder där avvikande sexuell läggning är kriminell 
kan också komma ifråga, liksom personer från religiösa eller icke-religiösa minoriteter där 
religionsfriheten eller trosfriheten är kriminaliserad. Andra fall kan föras till formuleringen 
”juridiska och skyddsrelaterade skäl”.

Under de senaste åren har alltfler medlemsstater deltagit i EU:s vidarebosättningsprogram.
För Europaparlamentet är det av största vikt att så många medlemsstater som möjligt får 
möjlighet att delta i EU:s vidarebosättningsprogram. Därför vill Europaparlamentet införa ett 
moduleringssystem. Genom detta skulle man kunna ge de medlemsstater som hittills inte 
nämnvärt har deltagit i EU:s vidarebosättningsprogram incitament att börja delta 
(ändringsförslag 3).

För att garantera Europaparlamentets rättigheter när prioriteringarna fastställs föreslås det i 
ändringsförslag 1 och 4 att man ska använda förfarandet i artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (delegerade akter).


