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NOTA 

van: het voorzitterschap  

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad  

nr. vorig doc.: 10576/03 ASILE 40 

nr. Comv.: 13620/01 ASILE 52 - COM(2001) 510 def. 

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de 

erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft 

 

 

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 31 oktober 2001 ingediend. 

 

 Doel van het voorstel is, een kader te creëren voor een internationale beschermingsregeling 

die op de bestaande internationale en communautaire verplichtingen en de huidige praktijken 

van de lidstaten gebaseerd is, en die een onderscheid maakt tussen twee complementaire 

categorieën, namelijk de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming, om het primaat van 

het Verdrag van Genève op dit gebied in stand te houden. 

 

2. Het Europees Parlement heeft op 22 oktober 2002 advies uitgebracht, het Economisch en 

Sociaal Comité op 29 mei 2002 en het Comité van de Regio's op 16 mei 2002. 
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3. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, 

gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze richtlijn, 

die bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken. 

 

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben op respectievelijk 29 januari 2002 en 

13 februari 2002 overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming 

van deze richtlijn. 

 

4. Gememoreerd zij dat dit richtlijnvoorstel op grond van artikel 63 van het VEG vóór 

1 mei 2004 moet worden aangenomen. 

 

5. In de loop van 2002/2003 is een akkoord bereikt; twee delegaties maken voorbehoud. 

 

De tekst van het richtlijnvoorstel zoals dat er na de besprekingen uitziet, staat in document 

10576/03 ASILE 40, met de opmerkingen van delegaties in voetnoten. 

 

 Tijdens zijn zitting van 27 november 2003 heeft de Raad het Comité van permanente 

vertegenwoordigers opdracht gegeven het richtlijnvoorstel verder te bespreken, opdat onder 

het Ierse voorzitterschap een akkoord kan worden bereikt. 

 

_______________ 

 

 


