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= Stand van zaken 
 

 

Zoals gesteld in het programma van Stockholm en bevestigd door de Europese Raad in juni 2011, 

blijft de voltooiing van het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 2012 een hoofddoel van de 

EU. In de voorbereidende instanties van de Raad is in 2012 reeds een aantal besprekingen gehouden 

over de verschillende dossiers die samen het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel vormen.  

 

De discussie over het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en crisisbeheersing 

dat deel uitmaakt van de Dublinverordening, kreeg een aanvulling in de vorm van de conclusies van 

de Raad over een gemeenschappelijk kader voor oprechte en daadwerkelijke solidariteit met 

lidstaten waarvan de asielstelsels onder bijzondere druk staan, mede door gemengde migratie-

stromen. Deze conclusies zijn door de Raad op 8 maart 2012 aangenomen.  
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Op 31 maart 2012 is het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het 

Vluchtelingenfonds wat de financiering van de gemeenschappelijke hervestigingsregeling van de 

EU betreft, in werking getreden. Op basis daarvan konden de lidstaten de maand april 2012 

gebruiken om financiële middelen toe te zeggen conform de nieuwe prioriteiten van het besluit.  

 

Andere reeds aangenomen onderdelen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel zijn de 

herziene richtlijn langdurig ingezetenen, de herziene richtlijn asielnormen en de EASO-

verordening.   

 

Op 21 maart 2012 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers het voorzitterschap 

opdracht gegeven de onderhandelingen met het Europees Parlement te openen over de herschikking 

van de richtlijn opvangvoorzieningen, op basis van het compromispakket dat al twee keer 

besproken is door het Comité, en verscheidene malen door de raden, in januari en februari.  

 

Op 4 april 2012 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers het voorzitterschap opdracht 

gegeven de onderhandelingen met het Europees Parlement te openen over de herschikking van de 

Dublinverordening, op basis van de compromistekst die al een keer besproken is door het Comité, 

en verscheidene malen door de raden, in januari, februari en maart.  

 

De onderhandelingen met het Europees Parlement, te beginnen met de richtlijn opvang-

voorzieningen en de Dublinverordening, zullen zo snel mogelijk van start gaan.  
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Met de herschikking van de richtlijn asielprocedures is vooruitgang geboekt, met name wat betreft 

de toegang tot de procedure, de asielzoekers met bijzondere procedurele behoeften en de 

toepasselijkheid van versnelde procedures. Er zijn compromisvoorstellen besproken door de Groep 

asiel en het Strategisch Comité immigratie en asiel. Er blijft verder beraad nodig over essentiële 

onderdelen van het herschikkingsvoorstel, zoals waarborgen voor alleenstaande minderjarigen, 

achtereenvolgende aanvragen en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.  

 

De onderhandelingen over de herschikking van de Eurodacverordening zitten nog steeds vast 

doordat een overgrote meerderheid van de delegaties voorstander blijft van het opnemen, in de 

Eurodacverordening, van bepalingen die thans niet door de Commissie worden voorgesteld, 

namelijk om de lidstaten in staat te stellen hun rechtshandhavingsautoriteiten, ten behoeve van de 

bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit, toegang tot de centrale Eurodacdatabase 

te verschaffen onder strenge gegevensbeschermingsvoorwaarden.  

 

Het voorzitterschap verzoekt de Raad nota te nemen van de vorderingen die zijn gemaakt met 

betrekking tot de wetgevingsvoorstellen op asielgebied, en de voorbereidende instanties op te 

dragen verder te werken, zodat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel eind 2012 kan worden 

ingevoerd. 

 

_________________ 


