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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det er derfor hensigtsmæssigt, at 

Kommissionen fastsætter fælles årlige EU-

prioriteringer for specifikke geografiske 

regioner og nationaliteter og specifikke 

kategorier af flygtninge, der skal 

genbosættes. 

(2) For at opfylde målsætningerne i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 573/2007/EF
1
 bør 

Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, om fastsættelse af 

fælles årlige EU-prioriteringer for 

geografiske regioner og specifikke 

kategorier af flygtninge, der skal 

genbosættes. Det er særlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører passende 

høringer under sit forberedende arbejde, 

bl.a. på ekspertniveau. For hurtigt at få 

opdateret disse fælles årlige EU-

prioriteringer med henblik på uforudsete 

krisesituationer, bør Kommissionen have 

beføjelse til at vedtage delegerede 

retsakter efter en hasteprocedure. 

 
1EFT L 144 af 6.6.2007, s. 1.  
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Ændringsforslag  2 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) For at få flere medlemsstater 

involveret i genbosættelsesaktioner er det 

nødvendigt, at de medlemsstater, der for 

første gang deltager i 

genbosættelsesprogrammet, modtager 

supplerende økonomisk støtte. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 1 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 

4 000 EUR for hver genbosat person, som 

falder ind under en af de kategorier, der 

fastsættes i de fælles årlige EU-

prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 

vidt angår geografiske regioner og 

nationaliteter samt specifikke kategorier af 

flygtninge, der skal genbosættes. 

4. Medlemsstaterne modtager et fast beløb 

på 4 000 EUR for hver person, som 

genbosættes i overensstemmelse med en af 

de kategorier, der skal fastsættes i de fælles 

årlige EU-prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 

6 og 6a, for så vidt angår geografiske 

regioner og nationaliteter. 

 Følgende kategorier af sårbare grupper af 

flygtninge betragtes under alle 

omstændigheder som fælles årlige EU-

prioriteringer, uanset de årlige 

prioriteringer for geografiske regioner og 

nationaliteter: 

 - børn og kvinder, der er i fare, navnlig på 

grund af psykisk, fysisk eller seksuel vold 

eller udnyttelse  

 - uledsagede mindreårige, for hvem det 

gælder, at genbosættelse er i deres bedste 

interesse, i overensstemmelse med EU's 

charter om grundlæggende rettigheder og 

FN's konvention om barnets rettigheder 

 - personer med et alvorligt behov for 

lægehjælp, som kræver særbehandling, 
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navnlig tilfælde som kun kan behandles, 

efter at genbosættelse har fundet sted  

 - personer, der har overlevet vold og 

tortur 

 - personer, der har behov for omgående 

genbosættelse eller nødgenbosættelse af 

juridiske årsager eller af 

beskyttelseshensyn. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tager hensyn til de hidtidige erfaringer med ERF’s 

genbosættelsesbestemmelser og kombinerer de specifikke kriterier (der indgik i den tidligere 

tekst), og som tager højde for alle reelle behov på en fleksibel måde for at kunne reagere 

hensigtsmæssigt i nødstilfælde. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 13 indsættes følgende stykke: 

 "4a. De medlemsstater, der for første 

gang søger om midler i henhold til denne 

artikel, modtager et fast beløb på 6 000 

EUR for hver genbosat person i det første 

kalenderår og 5 000 EUR i det andet. I de 

følgende år udgør det faste beløb 4 000 

EUR for hver genbosat person. Det 

supplerende beløb, de nye deltagende 

medlemsstater modtager i de første to år, 

investeres i udviklingen af et bæredygtigt 

genbosættelsesprogram." 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 13 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger de fælles årlige 

EU-prioriteringer for genbosættelse i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 52, stk. 2. 

6. For at opfylde denne beslutnings 

målsætninger om at gøre genbosættelse til 

et effektivt beskyttelsesinstrument 

fastlægger Kommissionen de fælles årlige 

EU-prioriteringer for genbosættelse ved 

hjælp af delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 52a, 52b og 

52c. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 13 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) I artikel 13 tilføjes følgende stykke: 

 "6a. I tilfælde af uforudsete 

krisesituationer, der fordrer en hurtig 

opdatering af de fælles årlige EU-

prioriteringer for genbosættelse, finder 

artikel 52d anvendelse for delegerede 

retsakter i henhold til denne artikel." 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 5 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 13 – stk. 7 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest tyve kalenderdage efter 

meddelelsen af Kommissionens beslutning 

om fastsættelse af de fælles årlige EU-

prioriteringer for genbosættelse i 

overensstemmelse med artikel 13, stk. 6, 

forelægger medlemsstaterne 

Kommissionen et skøn over, hvor mange 

personer de vil genbosætte i henhold til 

disse fælles årlige EU-prioriteringer i løbet 

7. Senest tyve kalenderdage efter 

meddelelsen af Kommissionens beslutning 

om fastsættelse af de fælles årlige EU-

prioriteringer for genbosættelse i 

overensstemmelse med artikel 13, stk. 6 og 

6a, forelægger medlemsstaterne 

Kommissionen et skøn over, hvor mange 

personer de vil genbosætte i henhold til 

disse fælles årlige EU-prioriteringer i løbet 
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af det følgende kalenderår. Kommissionen 

meddeler det i artikel 52 omhandlede 

udvalg disse oplysninger. 

af det følgende kalenderår. Kommissionen 

underretter Europa-Parlamentet og Rådet 

herom. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 10 a (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 52 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  10a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 52a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, der er 

omhandlet i artikel 13, stk. 6 og 6a, for 

den i artikel 1, stk. 1, nævnte periode. 

 2. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter på de i 

artikel 52b og 52c anførte betingelser. I 

særligt hastende tilfælde finder 

artikel 52d anvendelse." 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 10 b (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 52 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 52b 

 Tilbagekaldelse af delegationen 

 1. Den i artikel 13, stk. 6, og artikel 6a 

omhandlede delegation af beføjelser kan 
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til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. 

 2. Den institution, der har indledt en 

intern procedure med henblik på at 

afgøre, om delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 

den anden institution og Kommissionen 

meddelelse herom i rimelig tid, inden den 

endelige afgørelse træffes, og angiver 

samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 

kunne være genstand for tilbagekaldelse 

samt den mulige begrundelse herfor. 

 3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning øjeblikkelig eller 

på et senere tidspunkt, der præciseres i 

afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 

af de delegerede retsakter, der allerede er 

i kraft. Den offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende." 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 10 c (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 52 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10c) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 52c 

 Indsigelser mod delegerede retsakter 

 1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 

indsigelse mod den delegerede retsakt 

inden for en frist på en måned fra 

meddelelsen. Fristen forlænges med en 

måned på initiativ af Europa-Parlamentet 

eller Rådet.  

 2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet ved udløbet af denne frist gjort 

indsigelse mod den delegerede retsakt, 

offentliggøres den i Den Europæiske 

Unions Tidende og træder i kraft på den 

dato, der er fastsat heri . 
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 3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 

indsigelse mod en delegeret retsakt, 

træder den ikke i kraft. Den institution, 

der gør indsigelse mod den delegerede 

retsakt, anfører begrundelsen herfor." 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til beslutning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 10 d (nyt) 

Beslutning nr. 573/2007/EF 

Artikel 52 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10d) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 52d 

 Hasteprocedure 

 1. En delegeret retsakt, der er vedtaget 

efter hasteproceduren, træder i kraft 

straks og finder anvendelse så længe, der 

ikke er gjort indsigelse mod den i henhold 

til stk. 2. 

 I meddelelsen af Europa-Parlamentet og 

Rådet om retsakten skal der anføres en 

begrundelse for anvendelse af 

hasteproceduren. 

 2. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 

indsigelse mod den delegerede retsakt 

inden tre måneder efter meddelelsen. I så 

fald ophører retsakten med at finde 

anvendelse. 

 Den institution, der gør indsigelse mod 

den delegerede retsakt, anfører 

begrundelsen herfor." 

 

 


