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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
berettigede til international beskyttelse, deres status og indholdet af en sådan beskyttelse 
(omarbejdning)
(KOM(2009)0551 – C7–0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0551),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 63, stk. 1, nr. 1, litra c), nr. 2, 
litra a), og nr. 3, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0250/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 78, stk. 2,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 2. februar 2010 fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7–0000/2010),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Direktivet 
tilsigter navnlig, at asylansøgeres og deres 
ledsagende familiemedlemmers 
menneskelige værdighed og ret til asyl 
respekteres fuldt ud, og at anvendelsen af 
charterets artikel 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 
24, 34 og 35 fremmes, og direktivet bør 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

(15) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Direktivet 
tilsigter navnlig, at asylansøgeres og deres 
ledsagende familiemedlemmers 
menneskelige værdighed og ret til asyl 
respekteres fuldt ud, og at anvendelsen af 
charterets artikel 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 
23, 24, 34 og 35 fremmes, og direktivet bør 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Artikel 23 (om ligestilling mellem mænd og kvinder) i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder bør tilføjes for at sikre inddragelse af kønsaspektet ved 
behandlingen af asylansøgninger.  

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør først og 
fremmest tage hensyn til «barnets tarv» 
ved gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention af 1989 om barnets 
rettigheder.

(17) Medlemsstaterne bør først og 
fremmest tage hensyn til «barnets tarv» 
ved gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention af 1989 om barnets 
rettigheder.

Ved vurderingen af barnets tarv bør 
medlemsstaterne især tage behørigt 
hensyn til følgende faktorer:
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a) bevarelse af familielivet, herunder 
familiesammenføringsmuligheder i 
tilfælde af børn, der er blevet adskilt fra 
deres familie
b) barnets velfærd og sociale udvikling 
med særlig hensyntagen til dets etniske, 
religiøse, kulturelle og sproglige 
baggrund og endvidere til behovet for 
stabilitet og kontinuitet i forbindelse med 
varetægts- og 
forældremyndighedsordninger og adgang 
til sundheds- og 
uddannelsestjenesteydelser
c) barnets tryghed og sikkerhed, navnlig 
hvis der er risiko for, at barnet bliver offer 
for vold eller udnyttelse af enhver art, 
herunder handel med børn 
d) barnets synspunkter, idet sådanne 
synspunkter skal tillægges passende vægt 
i overensstemmelse med barnets alder og 
modenhed. 

Or. en

Begrundelse

Ovenstående indeholder klare retningslinjer for, hvorledes "tarv" bør defineres ved 
vurderingen af beskyttelsesbehov, og vil bidrage til at samordne medlemsstaternes praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er ligeledes nødvendigt at indføre 
en fælles opfattelse af forfølgelsesgrunden 
«tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppe». Med henblik på afgrænsningen af 
en bestemt social gruppe bør der tages 
hensyn til faktorer i forbindelse med 
ansøgerens køn.

(29) Det er ligeledes nødvendigt at indføre 
en fælles opfattelse af forfølgelsesgrunden 
«tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppe». Med henblik på afgrænsningen af 
en bestemt social gruppe bør der tages 
hensyn til faktorer i forbindelse med 
ansøgerens køn, herunder kønsidentitet og 
seksuel orientering.

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse sikrer, at teksten fuldt ud afspejler kønsaspektet og den forskelligartede og 
omskiftelige karakter af grupper i forskellige samfund samt de internationale 
menneskerettighedsnormer i takt med disses udvikling.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra j – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "familiemedlem": for så vidt familien 
allerede bestod i hjemlandet, følgende 
medlemmer af familien til personen med 
international beskyttelsesstatus, når de 
pågældende familiemedlemmer befinder 
sig i samme medlemsstat i forbindelse med 
ansøgningen om international beskyttelse: 

j) "familiemedlemmer": følgende 
medlemmer af familien til personen med 
international beskyttelsesstatus, når de 
pågældende familiemedlemmer befinder 
sig i samme medlemsstat i forbindelse med 
ansøgningen om international beskyttelse: 

Or. en

Begrundelse

Betingelsen "for så vidt familien allerede bestod i hjemlandet" tager ikke højde for 
familiebånd, der er opstået under flugten eller i værtslandet, herunder børn født efter flugten 
fra hjemlandet. Respekt for familiens enhed bør ikke være betinget af, om familien allerede 
bestod inden flugten fra hjemlandet, hvorfor der også må tages hensyn til familier, der er 
dannet under flugten eller efter ankomsten til asyllandet.  

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "barnets tarv": barnets interesser som 
fastlagt ved henvisning til FN's 
konvention om barnets rettigheder og 
henstillinger, afsluttende bemærkninger 
og rapporter fra FN's Komité for Barnets 
Rettigheder og andre FN-agenturer

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for klart at definere "barnets tarv" i tråd med betragtning 17.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
kun ydes af:

1. Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig 
overlast skal være effektiv og varig og kan 
kun ydes af følgende aktører, som er 
villige til og i stand til at håndhæve loven 
og til at blive draget til ansvar:

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "villige til og i stand til at håndhæve loven" bør også udtrykkeligt finde 
anvendelse på staten, da det ikke bør anses for givet, at den stat, hvori en asylansøger søger 
om beskyttelse, nødvendigvis er "villig til og i stand til at håndhæve loven".   De, der anses 
for at kunne tilbyde effektiv beskyttelse, bør også kunne sikre, at de kan drages til ansvar i 
henhold til folkeretten. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område, og som er villige til og i stand til 
at håndhæve loven.

b) parter eller organisationer, herunder 
internationale organisationer, der kontroller 
staten eller en væsentlig del af dens 
område.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "villige til og i stand til at håndhæve loven" bør også udtrykkeligt finde 
anvendelse på staten, da det ikke bør anses for givet, at den stat, hvori en asylansøger søger 
om beskyttelse, nødvendigvis er "villig til og i stand til at håndhæve loven".   De, der anses 
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for at kunne tilbyde effektiv beskyttelse, bør også kunne sikre, at de kan drages til ansvar i 
henhold til folkeretten. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes normalt effektiv og 
varig beskyttelse, når de i stk. 1 nævnte 
aktører tager rimelige skridt til at 
forhindre forfølgelse eller udsættelse for 
alvorlig overlast, bl.a. ved at anvende et 
effektivt retssystem til afsløring, 
retsforfølgning og sanktionering af 
handlinger, der udgør forfølgelse eller 
alvorlig overlast, og når ansøgeren har 
adgang til en sådan beskyttelse.

2. Der ydes effektiv og varig beskyttelse, 
når de i stk. 1 nævnte aktører forhindrer
forfølgelse eller udsættelse for alvorlig 
overlast, bl.a. ved at anvende et effektivt 
retssystem til afsløring, retsforfølgning og 
sanktionering af handlinger, der udgør 
forfølgelse eller alvorlig overlast, og når 
ansøgeren har adgang til en sådan 
beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

"Effektiv og varig beskyttelse" er målet. Hvis det ikke kan nås, er "rimelige skridt" ikke nok.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis den pågældende har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse eller 
alvorlig overlast, jf. artikel 7, i en del af 
hjemlandet, og den pågældende sikkert og 
lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt 
kan indrejse og tage ophold i den del af 
landet. 

1. Som led i vurderingen af ansøgningen 
om international beskyttelse kan 
medlemsstaterne beslutte, at en ansøger 
ikke har behov for international 
beskyttelse, hvis den pågældende har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse eller 
alvorlig overlast, jf. artikel 7, i en del af 
hjemlandet, og den pågældende sikkert og 
lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt 
kan indrejse og tage ophold i den del af 
landet og med rimelighed kan forventes at 
forblive der.
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Or. en

Begrundelse

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 
ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen. Til brug herfor sikrer 
medlemsstaterne, at der indhentes præcise 
og aktuelle oplysninger fra forskellige 
kilder, såsom De Forenede Nationers 
Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) 
og Det Europæiske Asylstøttekontor.

2. Ved undersøgelsen af, om ansøgeren har 
adgang til beskyttelse mod forfølgelse og 
alvorlig overlast i en del af hjemlandet, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn til de 
generelle forhold, der hersker i den 
pågældende del af landet, samt til 
ansøgerens personlige forhold på det 
tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om 
ansøgningen. Når ansøgeren er en 
uledsaget mindreårig, indgår eksistensen 
af sikre og konkrete varetægts- og 
forældremyndighedsordninger, som 
varetager den uledsagede mindreåriges 
tarv, i vurderingen efter stk.1. Til brug 
herfor sikrer medlemsstaterne, at der 
indhentes præcise og aktuelle oplysninger 
fra forskellige kilder, såsom De Forenede 
Nationers Højkommissariat for Flygtninge 
(UNHCR) og Det Europæiske 
Asylstøttekontor, og at disse oplysninger 
bruges. Der skal være en kraftig 
formodning om, at dette stykke ikke skal 
finde anvendelse, hvis forfølgerne er 
staten eller statens agenter.

Or. en
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Begrundelse

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– medlemmerne af den pågældende gruppe 
har samme medfødte karakteristiske træk 
eller en fælles baggrund, der ikke kan 
ændres, eller er fælles om et karakteristisk 
træk eller en tro, der er så grundlæggende 
for deres identitet eller samvittighed, at 
ingen mennesker bør tvinges til at give 
afkald derpå, og

– medlemmerne af den pågældende gruppe 
har samme medfødte karakteristiske træk 
eller en fælles baggrund, der ikke kan 
ændres, eller er fælles om et karakteristisk 
træk eller en tro, der er så grundlæggende 
for deres identitet eller samvittighed, at 
ingen mennesker bør tvinges til at give 
afkald derpå, eller

Or. en

Begrundelse

I mange EU-lande og i folkeretten er det allerede tilstrækkeligt, at ét af de to krav er opfyldt, 
for at en gruppe kan betragtes som en bestemt social gruppe. Denne praksis bør 
gennemtvinges på EU-plan for at undgå beskyttelseslakuner og øge sammenhængen mellem 
medlemsstaternes asylpolitikker.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhængigt af omstændighederne i Afhængigt af omstændighederne i 
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hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 
således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter ved afgørelsen af, om en person 
tilhører en bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 
ved en gruppe.

hjemlandet kan en bestemt social gruppe 
omfatte en gruppe, hvis fælles 
karakteristiske træk er seksuel orientering. 
Seksuel orientering kan ikke forstås 
således, at det omfatter handlinger, der 
betragtes som kriminelle i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Der bør tages hensyn til kønsrelaterede 
aspekter, herunder kønsidentitet, ved 
afgørelsen af, om en person tilhører en 
bestemt social gruppe, og ved 
bestemmelsen af de karakteristiske træk 
ved en gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan beslutte, at denne 
artikel også finder anvendelse på andre 
nære slægtninge, der levede sammen som 
en del af familien på tidspunktet for udrejse 
fra hjemlandet, og som var helt eller 
hovedsagelig afhængige af personen med 
international beskyttelsesstatus på det 
pågældende tidspunkt.

5. Medlemsstaterne skal anvende denne 
artikel på andre nære slægtninge, der 
levede sammen som en del af familien på 
tidspunktet for udrejse fra hjemlandet, og 
som var helt eller hovedsagelig afhængige 
af personen med international 
beskyttelsesstatus på det pågældende 
tidspunkt.

Or. en

Begrundelse

Dette ville samordne praksis i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter procedurer 
for at opspore den uledsagede mindreåriges 
familie hurtigst muligt, efter at barnet har 
fået tildelt international beskyttelse, idet de 
beskytter den mindreåriges tarv. I de 
tilfælde, hvor der kan foreligge en trussel 
mod den mindreåriges eller dennes nære 
familiemedlemmers liv eller integritet, 
særlig hvis de er blevet i hjemlandet, må 
det sikres, at indsamling, behandling og 
videregivelse af oplysninger om de 
pågældende foretages på et fortroligt 
grundlag.

5. Medlemsstaterne fastsætter procedurer 
for at opspore den uledsagede mindreåriges 
familie på tidspunktet for barnets 
indgivelse af ansøgningen om
international beskyttelse, idet de beskytter 
den mindreåriges tarv. I de tilfælde, hvor 
der kan foreligge en trussel mod den 
mindreåriges eller dennes nære 
familiemedlemmers liv eller integritet, 
særlig hvis de er blevet i hjemlandet, må 
det sikres, at indsamling, behandling og 
videregivelse af oplysninger om de 
pågældende foretages på et fortroligt 
grundlag.

Or. en

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt at tage initiativ til familiesporingsprogrammer på tidspunktet 
for indgivelse af ansøgningen som foreslået i Kommissionens omarbejdede version af 
direktivet om modtagelse af asylansøgere. Dette ville sikre indbyrdes overensstemmelse 
mellem de to direktiver.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag er en omarbejdning (delvis ændring) af det oprindelige direktiv 
2004/83/EF. I forbindelse med det oprindelige direktiv blev Europa-Parlamentet kun hørt, 
men nu, efter Lissabontraktatens ikrafttræden, skal Parlamentet være med til at træffe 
beslutning.  Der er to nøgleelementer i det eksisterende direktiv, nemlig grundene til 
anerkendelse af personer som berettigede til flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse og 
indholdet af denne beskyttelse i henseende til bopæl, beskæftigelse og sociale rettigheder i 
den medlemsstat, der er ansvarlig for beskyttelsen.

Kommissionen har forelagt det omarbejdede forslag (forslag til direktiv KOM(2009)0551) 
som følge af kravet om en revision af det tidligere direktiv og udviklingen i retspraksis.  Det 
er også klart, at medlemsstaternes gennemførelse af det gældende direktiv varierer betydeligt. 
Dette fører til store forskelle i tallene for tildeling af flygtningestatus og indebærer en risiko 
for, at ansøgere fortsat vil foretage sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne.  Selv om 
nogle af forskellene kan fjernes gennem et forbedret samarbejde, hvori det nye Europæiske 
Asylstøttekontor bør spille en vigtig rolle, er der behov for et præcisere regelsæt - direktivet 
selv- for at skabe en stærkere og klarere ramme for gennemførelsesprocessen.  

Generelt glæder ordføreren sig over de af Kommissionen foreslåede ændringer, hvorfor han 
kun har stillet nogle få ændringsforslag her.  

En vigtig foreslået ændring er at bringe de to beskyttelseskategorier nærmere hinanden og 
således henvise til "personer med international beskyttelsesstatus" (artikel 1, artikel 2, litra b), 
artikel 2, litra j), m.fl.). Dette vil være med til at minde gennemførelsesmyndighederne om, at 
de to beskyttelseskategorier er komplementære, idet subsidiær beskyttelse ikke er mindre 
vigtig for personer, der risikerer at lide alvorlig overlast, hvis de vender tilbage til deres 
oprindelsesland. Kommissionens forslag sigter også mod en øget indbyrdes tilnærmelse 
mellem de forskellige former for rettigheder, der tilkommer personer med international 
beskyttelsesstatus (artikel 22-27, 29, 30, 33 og 34 og de hermed forbundne betragtninger). De 
fleste medlemsstater skelner allerede kun lidt mellem de to grupper, idet kun tre begrænser 
fuld adgang til arbejdsmarkedet for personer med subsidiær beskyttelse, mens én skelner med 
hensyn til adgang til sundhedspleje, og otte begrænser længden af opholdstilladelser for denne 
gruppe, hvilket måske afspejler opfattelsen hos nogle om, at personer, der har behov for 
subsidiær beskyttelse, kun vil have behov herfor på kort sigt, hvorimod dette har vist sig ikke 
at være tilfældet. Kommissionens forslag synes derfor at afspejle medlemsstaternes 
holdninger.

Ordføreren har stillet et lille antal ændringsforslag vedrørende køn og kønsidentitet 
(betragtning 15 og 29 og artikel 10, stk. 1, litra d)). Selv om nogle medlemsstater allerede har 
en god praksis på dette område, er andre mindre villige til at tillægge dette aspekt den 
behørige betydning.

Ordføreren har stillet endnu et ændringsforslag til artikel 10, litra d), ud fra den opfattelse, at 
de to betingelser vedrørende grupper bør være alternative og kumulative.  Dette er en vigtig 
skelnen i henseende til vurderingen af beskyttelsesbehov, og den bør gøres klarere for at 
skabe større overensstemmelse med flygtningekonventionens bestemmelser.
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Andre ændringsforslag stillet af ordføreren vedrører børn og barnets tarv som omhandlet i 
betragtning 17 i Kommissionens forslag. Efter ordførerens opfattelse bør dette aspekt uddybes 
yderligere med henblik på en nærmere definition af, hvad der forstås ved "barnets tarv". 
Desuden har ordføreren foreslået indføjelse af et litra ka) i artikel 2, som skal kædes sammen 
med betragtning 17 og indgå i direktivets dispositive del. Ændringsforslaget til artikel 8, stk. 
2, beskæftiger sig specifikt med varetægten af uledsagede mindreårige.  Kontinuitet i 
varetægten af sådanne børn er en rød tråd, der bør løbe gennem hele det fælles europæiske 
asylsystem, hvilket er begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 31, stk. 5. Ordføreren 
henstiller til Kommissionen og Rådet at tage hensyn til behovet for den fornødne kontinuitet i 
varetægten af sådanne børn, ikke mindst i forbindelse med værgemål. 

Ordføreren så også gerne, at Rådet og Kommissionen kom med en nærmere præcisering af, 
hvorledes man bedst kunne gribe spørgsmål vedrørende almindelig praksis an i tilfælde, hvor 
almindelig praksis medfører en klar trussel mod personer, der modsætter sig en sådan praksis 
eller anses for at have forset sig mod den. Ville dette kræve lovbestemmelser for at gøre det
klart, at der må tages hensyn hertil, eller ville klare retningslinjer være nok? 

Forslag vedrørende definitionen af familie har også konsekvenser for børn. Ordføreren glæder 
sig over Kommissionens forslag vedrørende gifte mindreårige børn, som ganske vist er en 
lille gruppe, men hvis beskyttelsesbehov ikke bør underordnes deres ægteskabelige status. 
Mange ekspertgrupper har henledt opmærksomheden på risikoen for, at familier, der er dannet 
under flugt eller efter ankomst, ikke får deres beskyttelsesbehov vurderet godt nok, og kan 
blive ofre for opsplitning i denne proces. Dette kan ses som værende i strid med retten til et 
familieliv. 

Artikel 7 vedrører aktører, der yder beskyttelse. Det er en stærkt udbredt opfattelse, at kun 
stater i princippet kan betragtes som aktører, der yder beskyttelse, eftersom internationale 
organer ikke har en stats attributter og ikke kan være kontraherende parter i internationale 
konventioner. Formålet med Kommissionens foreslåede ændring af denne artikel er at styrke 
kravene til ikkestatslige aktører, hvis de skal betragtes som værende i stand til at levere 
effektiv og varig beskyttelse. Ordføreren har valgt at ændre opstillingen i artiklen, således at 
betingelserne kommer til at gælde for både statslige og ikkestatslige aktører.

Artikel 8 vedrører national beskyttelse i tilflugtslandet. Ud over ordlyden i Kommissionens 
foreliggende forslag har ordføreren foreslået, at den oprindelige ordlyd i artikel 8, stk. 1, 
bevares, eftersom det over for hende er blevet anført, at begrebet "med rimelighed" er juridisk 
vigtigt her, ligesom også Kommissionens præcisering er vigtig. Ordføreren overvejer at stille 
yderligere relevante ændringsforslag til artikel 11 og 16 om ophør.

Selv inden for rammerne af et omarbejdet forslags begrænsede muligheder beklager 
ordføreren, at væsentlige spørgsmål vedrørende artikel 14 og 19 og spørgsmålet om non-
refoulement i relation til en person uden humanitær beskyttelse ikke er blevet taget op. Andre 
spørgsmål vedrørende ikkestatslige aktører, der yder beskyttelse, f.eks. internationale organer, 
er i princippet ikke blevet behandlet. Dette er grunden til, at ordføreren har medtaget 
specifikke artikler i revisionsklausulen.

Samlet set anbefaler ordføreren imidlertid Parlamentet at støtte Kommissionen forslag. Hun 
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håber, at hendes egne ændringsforslag vil blive opfattet som værende positive og ser frem til 
udvalgets reaktion herpå.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 23. november 2009

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
berettigede til international beskyttelse, deres status og indholdet af en sådan beskyttelse 
(omarbejdning)
KOM(2009)0551 af 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat 
af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 29. 
oktober 2009 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.
Under behandlingen på mødet1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om minimumsstandarder for 
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der 
af anden grund behøver international beskyttelse og indholdet af en sådan beskyttelse, 
konstaterede den rådgivende arbejdsgruppe samstemmende følgende:

1) I artikel 9, stk. 3, bør den indledende ordlyd "I overensstemmelse med artikel 2, litra c)" 
tilpasses og erstattes med ordlyden "I overensstemmelse med artikel 2, litra d)".

2) I artikel 19, stk. 1, bør ordlyden "efter dette direktivs ikrafttræden" tilpasses og erstattes 
med ordlyden "efter ikrafttrædelsen af direktiv 2004/83/EF".

3) I artikel 23, stk. 2, bør henvisningen til "artikel 24-34" tilpasses og erstattes med ordlyden 
"artikel 24-27 og 29-35".

4) I artikel 39, stk. 1, første afsnit, burde den sidste sætning "De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen 

                                               
1 Den rådgivende arbejdsgruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave af forslaget til rådighed og 
benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen..
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mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv" have været fremhævet med den 
gråskravering, der almindeligvis bruges til at fremhæve væsentlige ændringer i omarbejdede 
tekster.
5) I artikel 39, stk. 2, burde de sidste ord "med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv" have været fremhævet 
med gråskravering.

6) I artikel 42 bør de sidste ord i artikel 40 i Rådets direktiv 2004/83/EF ("i overensstemmelse 
med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab") genindsættes.

7) I bilag I, del B, bør datoangivelsen "10. oktober 2006" erstattes med "9. oktober 2006".
Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, 
hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


