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PR_COD_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade 
skyddet (omarbetning)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0551),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 63.1.1 c, 63.1.2 a och 63.1.3 a i EG-fördraget, i 
enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0250/2009),

– 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 och 78.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 2 februari 2010 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet 
med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

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

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till 
att säkerställa full respekt för den 
mänskliga värdigheten och de 
asylsökandes och deras medföljande 
familjemedlemmars rätt till asyl och till att 
främja tillämpningen av artiklarna 1, 7, 
14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 och 35 i stadgan 
och ska således också genomföras på ett 
sätt som överensstämmer med detta 
ändamål.

(15) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till 
att säkerställa full respekt för den 
mänskliga värdigheten och de 
asylsökandes och deras medföljande 
familjemedlemmars rätt till asyl och till att 
främja tillämpningen av artiklarna 1, 7, 
14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 och 35 i 
stadgan och ska således också genomföras 
på ett sätt som överensstämmer med detta 
ändamål.

Or. en

Motivering

Artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om jämställdhet 
mellan kvinnor och män bör läggas till för att säkerställa att könsperspektivet beaktas när 
asylansökningar behandlas.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
detta direktiv, i enlighet med 1989 års 

(17) Medlemsstaterna bör i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de genomför 
detta direktiv, i enlighet med 1989 års 
FN-konvention om barnets rättigheter.
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FN-konvention om barnets rättigheter.

Vid bedömningen av vad som är till 
barnets bästa bör medlemsstaterna 
särskilt beakta följande omständigheter:
a) Skyddet för familjeliv, inbegripet 
möjligheterna för familjer att återförenas 
i fall där barn har skiljts från sina 
familjer.
b) Barnets välbefinnande och sociala 
utveckling, med särskild hänsyn till hans 
eller hennes etniska, religiösa, kulturella 
och språkliga bakgrund, samt till att 
omsorgs- och förmyndararrangemang 
måste vara stabila och kontinuerliga och 
att barnet ska ha tillgång till hälsovård 
och utbildning.
c) Trygghets- och säkerhetsöverväganden, 
särskilt om det finns en risk för att barnet 
är offer för någon form av våld och 
utnyttjande, inbegripet människohandel.
d) Barnets egna åsikter, med hänsyn till 
hans eller hennes ålder och mognad.

Or. en

Motivering

Detta utgör tydliga riktlinjer för hur ”barnets bästa” ska definieras vid bedömningen av 
skyddsbehovet och kommer att bidra till att harmonisera medlemsstaternas tillämpning.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är också nödvändigt att införa 
ett gemensamt begrepp för 
förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss 
samhällsgrupp”. Vid definitionen av 
en viss samhällsgrupp bör hänsyn tas till 
faktorer som hänger samman med 
sökandens kön.

(29) Det är också nödvändigt att införa 
ett gemensamt begrepp för 
förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss 
samhällsgrupp”. Vid definitionen av en 
viss samhällsgrupp bör hänsyn tas till 
faktorer som hänger samman med 
sökandens kön, inbegripet könsidentitet 
och sexuell läggning.
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Or. en

Motivering

Genom detta tillägg återspeglar texten till fullo könsdimensionen och den mångfald och 
ständiga förändring som utmärker grupper i olika samhällen, och de internationella 
normerna för mänskliga rättigheter som hela tiden utvecklas.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) familjemedlemmar: följande 
familjemedlemmar till den person som 
beviljats internationellt skydd, om dessa 
familjemedlemmar befinner sig i samma 
medlemsstat i fråga om ansökan om 
internationellt skydd och under 
förutsättning att familjen existerade redan 
i ursprungslandet:

j) familjemedlemmar: följande 
familjemedlemmar till den person som 
beviljats internationellt skydd, om dessa 
familjemedlemmar befinner sig i samma 
medlemsstat i fråga om ansökan om 
internationellt skydd: 

Or. en

Motivering

Kvalificeringsklausulen ”och under förutsättning att familjen existerade redan i 
ursprungslandet” innebär att familjeband som har knutits under flykt eller i värdlandet, 
inbegripet barn som är födda efter det att man lämnat hemlandet, inte omfattas. Respekten för 
bevarandet av familjens enhet bör inte vara bunden till att familjen bildats före flykten från 
hemlandet, och familjer som har bildats under flykten eller vid ankomsten i asylstaten måste 
också tas i beaktande.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) barnets bästa: avser de intressen som 
fastställs i FN-konventionen om barnets 
rättigheter och rekommendationerna, 
slutsatserna och rapporterna från 
FN:s kommitté för barnets rättigheter och 
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andra FN-organ.

Or. en

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att ge en tydlig definition av ”barnets bästa” i linje med 
skäl 17.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt och 
kan endast ges av

1. Skydd mot förföljelse eller allvarlig 
skada ska vara verksamt och varaktigt och 
kan endast ges av följande aktörer som är 
villiga och kapabla att hävda 
rättsstatsprincipen och vara 
ansvarsskyldiga:

Or. en

Motivering

Frasen ”villiga och kapabla att hävda rättsstatsprincipen” bör uttryckligen gälla även för 
staten, eftersom det inte kan förutsättas att den stat från vilken en asylsökande söker skydd 
nödvändigtvis är villig och kapabel att hävda rättsstatsprincipen. De som anses kunna 
erbjuda ett effektivt skydd bör också kunna vara ansvarsskyldiga enligt internationell lag.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium och som är villiga 
och kapabla att hävda rättsstatsprincipen.

b) parter eller organisationer, inklusive 
internationella organisationer, som 
kontrollerar staten eller en betydande del 
av statens territorium.

Or. en
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Motivering

Frasen ”villiga och kapabla att hävda rättsstatsprincipen” bör uttryckligen gälla även för 
staten, eftersom det inte kan förutsättas att den stat från vilken en asylsökande söker skydd 
nödvändigtvis är villig och kapabel att hävda rättsstatsprincipen. De som anses kunna 
erbjuda ett effektivt skydd bör också kunna vara ansvarsskyldiga enligt internationell lag.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett verksamt och varaktigt skydd ges 
normalt när aktörerna enligt punkt 1 vidtar 
rimliga åtgärder för att förhindra att 
en person förföljs eller lider allvarlig 
skada, bl.a. genom att ombesörja att det 
finns ett effektivt rättssystem för 
avslöjande, åtal och bestraffning av 
handlingar som innebär förföljelse eller 
allvarlig skada, och sökanden har tillgång 
till detta skydd.

2. Ett verksamt och varaktigt skydd ges när 
aktörerna enligt punkt 1 förhindrar att en 
person förföljs eller lider allvarlig skada, 
bl.a. genom att ombesörja att det finns ett 
effektivt rättssystem för avslöjande, åtal 
och bestraffning av handlingar som innebär 
förföljelse eller allvarlig skada, och 
sökanden har tillgång till detta skydd.

Or. en

Motivering

Målet är ett ”verksamt och varaktigt skydd”. Om detta inte kan uppnås räcker det inte att 
vidta ”rimliga åtgärder”.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 
internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
han eller hon har tillgång till skydd mot 
förföljelse eller allvarlig skada enligt 
definitionen i artikel 7 i en del av 
ursprungslandet och han eller hon på 

1. Medlemsstaterna får som ett led i 
bedömningen av en ansökan om 
internationellt skydd besluta att en sökande 
inte är i behov av internationellt skydd om 
han eller hon har tillgång till skydd mot 
förföljelse eller allvarlig skada enligt 
definitionen i artikel 7 i en del av 
ursprungslandet och han eller hon på 
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ett säkert och lagligt sätt kan resa till och 
beviljas rätt till inresa och vistelse i den 
delen av landet.

ett säkert och lagligt sätt kan resa till och 
beviljas rätt till inresa och vistelse i den 
delen av landet och rimligen kan 
förväntas stanna där.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna se till att exakt och 
aktuell information inhämtas från olika 
källor, såsom Förenta nationernas 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor.

2. Vid prövning av om en sökande har 
tillgång till skydd mot förföljelse eller 
allvarlig skada i någon del av 
ursprungslandet i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaterna, när de fattar beslut om 
ansökan, beakta de allmänna 
omständigheter som råder i den delen av 
landet och sökandens personliga 
förhållanden. Om sökanden är 
en underårig utan medföljande vuxen ska 
säkra och konkreta omsorgs- och 
förmyndararrangemang som är för den 
ensamkommande underåriges bästa 
utgöra en del av bedömningen enligt 
punkt 1. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna se till att exakt och 
aktuell information inhämtas från olika 
källor, såsom Förenta nationernas 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europeiska byrån för samarbete i
asylfrågor och att denna information 
används. I de fall då staten eller statens 
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företrädare är de aktörer som utövar 
förföljelse ska det finnas en stark 
presumtion mot att tillämpa denna punkt.

Or. en

Motivering

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”.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– gruppens medlemmar har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam 
bakgrund som inte kan ändras, eller består 
av personer som har en gemensam 
egenskap eller övertygelse som är så 
grundläggande för identiteten eller 
samvetet att de inte får tvingas avsvära sig 
den, och

– gruppens medlemmar har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam 
bakgrund som inte kan ändras, eller består 
av personer som har en gemensam 
egenskap eller övertygelse som är så 
grundläggande för identiteten eller 
samvetet att de inte får tvingas avsvära sig 
den, eller

Or. en

Motivering

I många av EU:s medlemsstater och enligt internationell lag är det tillräckligt att ett av de 
två kraven uppfylls för att en grupp ska anses utgöra en särskild samhällsgrupp. Detta bör 
göras till gällande praxis på EU-nivå i syfte att undvika luckor i skyddet och öka 
samstämdheten mellan medlemsstaternas asylpolitik.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter.

Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild 
samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 
på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell 
läggning. Sexuell läggning får inte tolkas 
så att det innefattar handlingar som anses 
brottsliga enligt medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vid bedömningen 
av om en person ska anses tillhöra en viss 
samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt 
drag hos en sådan grupp ska fastställas ska 
vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade 
aspekter, inbegripet könsidentitet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får besluta att denna 
artikel även ska gälla andra nära släktingar 
som levde tillsammans som en del av 
familjen vid tidpunkten för avfärden från 
ursprungslandet, och som då för sin 
försörjning var helt eller delvis beroende 
av den person som beviljats internationellt 
skydd.

5. Medlemsstaterna ska beakta att denna 
artikel även ska gälla andra nära släktingar 
som levde tillsammans som en del av 
familjen vid tidpunkten för avfärden från 
ursprungslandet, och som då för sin 
försörjning var helt eller delvis beroende 
av den person som beviljats internationellt 
skydd.

Or. en

Motivering

Detta skulle harmonisera medlemsstaternas gällande praxis.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inrätta förfaranden 
för att så snabbt som möjligt efter det att
internationellt skydd har beviljats spåra det 
ensamkommande barnets familj, och i detta 
sammanhang värna om den underåriges 
bästa. Om den underåriges liv eller 
integritet hotas, eller nära släktingars, 
särskilt om dessa är kvar i ursprungslandet, 
är det viktigt att se till att insamling, 
behandling och spridning av uppgifter om 
dessa personer sker konfidentiellt.

5. Medlemsstaterna ska inrätta förfaranden 
för att vid tidpunkten för ansökan om 
internationellt skydd spåra det 
ensamkommande barnets familj, och i detta 
sammanhang värna om den underåriges 
bästa. Om den underåriges liv eller 
integritet hotas, eller nära släktingars, 
särskilt om dessa är kvar i ursprungslandet, 
är det viktigt att se till att insamling, 
behandling och spridning av uppgifter om 
dessa personer sker konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Det vore önskvärt att inleda program för att spåra familjemedlemmar redan vid 
ansökningstillfället, vilket kommissionen föreslår i sin omarbetning av direktivet om 
mottagandevillkor, och detta skulle garantera enhetlighet mellan de två direktiven.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag är en omarbetning (delvis ändrad text) av det ursprungliga 
direktivet 2004/83/EG. Vid behandlingen av det ursprungliga förslaget fick 
Europaparlamentet enbart yttra sig. Denna gång, i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, 
är parlamentet medbeslutande. Det befintliga direktivet innehåller två huvudfaktorer: vad som 
krävs för att någon ska beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, 
och vad skyddet består av i form av uppehåll, sysselsättning och sociala rättigheter i den 
medlemsstat som ansvarar för skyddet.

Kommissionen har lagt fram förslaget till omarbetning (direktiv KOM(2009)0551/2) som 
ett resultat av översynen av det tidigare direktivet och framväxande rättspraxis. Det är också 
uppenbart att det finns stora skillnader i praxis mellan medlemsstaterna i fråga om hur det 
befintliga direktivet genomförs. Detta leder till mycket varierande erkännandegrader generellt 
sett och medför en risk för fortsatta sekundära förflyttningar bland asylsökande. Vissa av 
dessa skillnader kan hanteras genom ett förbättrat samarbete, där det nya 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor bör spela en huvudroll, men det behövs också 
ett förtydligande av lagstiftningsramen, dvs. själva direktivet, i syfte att ge en starkare och 
tydligare ram för genomförandet.

Föredraganden stöder i stort kommissionens föreslagna ändringar och kommer nu endast med 
några få ändringsförslag. 

En viktig föreslagen ändring är att föra de två skyddskategorierna närmare varandra och 
därmed hänvisa till berättigade till internationellt skydd (artiklarna 1, 2b, 2j m.fl.). Detta 
kommer att påminna genomförandemyndigheter om att de två skyddskategorierna är 
kompletterande – subsidiärt skydd är inte mindre viktigt för den som riskerar allvarlig skada 
om han eller hon återvänder till sitt ursprungsland. Kommissionens förslag syftar också till att 
föra de rättigheter som skyddet innebär närmare varandra (artiklarna 22–27, 29, 30, 33, 34 
och relevanta skäl). I de flesta medlemsstater är skillnaden mellan de två grupperna redan 
mycket liten: för subsidiärt skyddsbehövande är det endast tre medlemsstater som begränsar 
tillgången till arbetsmarknaden, en gör åtskillnad när det gäller tillgång till sjukvård och åtta 
beviljar denna grupp tidsbegränsade uppehållstillstånd, kanske som en återspegling av 
uppfattningen hos vissa att personer som behöver subsidiärt skydd endast har ett kortsiktigt 
behov, en uppfattning som dock har visat sig vara felaktig. Kommissionens förslag tycks 
därför återspegla medlemsstaternas ståndpunkter.

Föredraganden har lagt fram ett litet antal ändringsförslag avseende kön och könsidentitet 
(skäl 15 och 29, artikel 10.1 d) utöver kommissionens förslag till artikel 10. Vissa 
medlemsstater har en god praxis på detta område, medan andra är mindre benägna att ge detta 
ämne den betydelse som det förtjänar.

Föredraganden har lagt fram ett ytterligare ändringsförslag till artikel 10 d: de två villkoren 
för grupper bör vara alternativa och ackumulativa. Detta är en viktig skillnad när det gäller 
bedömning av skyddsbehov, och den bör förtydligas för att harmonisera med villkoren i 
flyktingkonventionen.
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Andra ändringsförslag som föredraganden har lagt fram handlar om barn: barnets bästa utreds 
i kommissionens förslag i skäl 17. Föredraganden anser att detta koncept bör förklaras 
ytterligare i syfte att fastställa vad det innebär, och har därför även föreslagit artikel 2.1 som 
kopplas till skälet och där den aktiva texten återspeglar detta syfte. Ändringsförslaget till 
artikel 8.2 behandlar särskilt omsorg om underåriga utan medföljande vuxna. Kontinuiteten i 
omsorgen om dessa barn är en linje som bör följas genom hela det gemensamma 
europeiska asylsystemet, och detta är skälet till ändringsförslaget till artikel 31.5. 
Föredraganden uppmanar kommissionen och rådet att ta hänsyn till behovet av kontinuitet, 
inte minst avseende förmyndarskap, för dessa barn. 

Jag skulle också välkomna ytterligare förtydliganden från rådet och kommissionen av hur 
problem med gällande praxis bäst kan hanteras när de leder till ett direkt hot mot dem som 
motsätter sig sådan praxis eller som anses ha överträtt den. Behövs lagstiftningstext för att 
förtydliga behovet av att beakta detta, eller är tydliga riktlinjer tillräckligt?

Förslag om definitionen av familjen har också följder för barn. Föredraganden välkomnar 
kommissionens förslag om gifta minderåriga, en liten grupp vars skyddsbehov dock inte bör 
underordnas deras civilstånd. Många expertgrupper har påpekat att familjer som bildas under 
flykt eller vid ankomst kanske inte får sina skyddsbehov bedömda ordentligt och kan komma 
att splittras under processen. Detta kan ses som stridande mot rätten till familjeliv. 

Artikel 7 behandlar ”aktörer som ger skydd”. Det finns en stark övertygelse om att det i 
princip bara är stater som kan anses vara aktörer som ger skydd – internationella organ har 
inte en stats utmärkande drag och kan inte vara parter i internationella konventioner. 
Kommissionens föreslagna ändring av denna artikel syftar till att stärka de krav som ställs på 
aktörer som inte är stater för att de ska kunna anses vara kapabla att ge ett verksamt och 
varaktigt skydd. Föredraganden har valt att omorganisera artikeln så att kraven är effektiva 
både för stater och för icke-stater.

Artikel 8 behandlar internt skydd i landet som den sökande flyr ifrån. Föredraganden har 
föreslagit att behålla den ursprungliga ordalydelsen i artikel 8.1 utöver kommissionens 
förslag. Hon har förstått att konceptet ”rimlighet” här är juridiskt viktigt, eftersom det är 
kommissionens förtydligande. Föredraganden planerar ytterligare ändringsförslag till 
artiklarna 11 och 16 om upphörande.

Trots att tillämpningsområdet för ett förslag till omarbetning är begränsat beklagar 
föredraganden att viktiga juridiska frågor rörande artiklarna 14 och 19 samt frågan om 
non-refoulement, som avser personer utan humanitärt skydd, inte har behandlats.
Andra frågor i samband med icke-statliga aktörer som ger skydd, såsom internationella organ, 
har inte behandlats principiellt. Detta är skälet till att föredraganden har inkluderat särskilda 
artiklar inom översynsklausulen.

I det stora hela rekommenderar dock föredraganden att parlamentet godtar kommissionens 
förslag. Föredraganden hoppas att hennes egna ändringsförslag kommer att anses förbättra 
förslaget samt avvaktar utskottets svar.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

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 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
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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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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 
KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 23 november 2009

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade 
skyddet (omarbetning)
KOM(2009)0551 av den 21 oktober 2009 – 2009/0164(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 29 oktober 2009 för att bland annat granska 
ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
som syftar till att omarbeta rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om 
miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som 
flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, och konstaterade 
enhälligt följande:

1) I artikel 9.3 bör den inledande ordalydelsen ”Enligt artikel 2 c” ändras till ”Enligt 
artikel 2 d”.

2) I artikel 19.1 bör ordalydelsen ”efter detta direktivs ikraftträdande” ändras till ”efter 
ikraftträdandet av direktiv 2004/83/EG”.

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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3) I artikel 23.2 bör hänvisningen till ”artiklarna 24–34” ändras till ”artiklarna 24–27 och 
29–35”.

4) I artikel 39.1 bör första styckets sista mening ”De ska genast översända texten till dessa 
bestämmelser och en jämförelsetabell över bestämmelserna och direktivet till kommissionen” 
markeras med den gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga 
ändringar i omarbetade texter.

5) I artikel 39.2 bör de sista orden ”och en jämförelsetabell för bestämmelserna och
direktivet” markeras med gråskuggning.

6) I artikel 42 bör de sista orden ur artikel 40 i rådets direktiv 2004/83/EG (”i enlighet med 
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen”) återinföras.

7) I bilaga I, del B, bör dateringen den 10 oktober 2006 ändras till den 9 oktober 2006.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare 
rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga 
rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

C. Pennera J.-C. Piris L. Romero Requena
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


