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in het kader van de Raad bijeen, betreffende het hervestigen middels
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Hierbij gaat voor de delegaties het document over bovengenoemd onderwerp, zoals
overeengekomen door de Raad JBZ op 20 juli 2015.
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BIJLAGE
Conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van
de Raad bijeen, betreffende het hervestigen middels multilaterale en nationale regelingen
van 20 000 personen die duidelijk internationale bescherming behoeven

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN,
GEZIEN:
–

de verklaring die door de Europese Raad op 23 april 2015 is aangenomen en waarin hij
toezegt een eerste proefproject op vrijwillige basis met het oog op hervestiging in de EU
op te zetten, dat plaatsen biedt aan personen die voor bescherming in aanmerking komen 1;

–

de conclusies van de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015, waarin, in het licht
van de huidige noodsituatie en van het streven van de EU naar meer solidariteit en
verantwoordelijkheid, nota werd genomen van het akkoord van alle lidstaten om, onder
meer door middel van multilaterale en nationale regelingen, deel te nemen aan de hervestiging
van 20 000 ontheemden die duidelijk internationale bescherming behoeven, rekening houdend
met de specifieke situatie van de lidstaten 2;

–

de in de zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 10 oktober 2014 aangenomen
conclusies ("Maatregelen nemen om de migratiestromen beter te beheersen"), waarin erkend
wordt dat alle lidstaten een geloofwaardig aantal hervestigingsplaatsen op vrijwillige basis
moeten voorstellen, op een billijke en evenwichtige manier, rekening houdend met de
inspanningen van de lidstaten die te maken krijgen met migratiestromen 3;

1
2
3

Doc. EUCO 18/15.
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–

de op 13 mei 2015 gepresenteerde mededeling van de Commissie over een Europese
migratieagenda, waarin, onder meer, een reeks directe, specifieke maatregelen wordt
vastgesteld naar aanleiding van de menselijke tragedie die zich in het hele Middellandse
Zeegebied voltrekt, en de Europese Unie met name wordt gevraagd haar inspanningen op
het gebied van hervestiging te intensiveren 4.

NEMEN NOTA van de aanbeveling van de Commissie aan de lidstaten van 8 juni 2015 over een
Europese hervestigingsregeling om gedurende een periode van twee jaar 20 000 mensen die
internationale bescherming behoeven, te hervestigen 5;
NEMEN NOTA van de bereidheid van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland om
middels multilaterale en nationale regelingen deel te nemen aan deze hervestigingsinspanning;
ZIJN INGENOMEN MET het Commissievoorstel om de in 2015 en 2016 beschikbare bedragen
in het kader van het hervestigingsprogramma van de Unie, zoals uiteengezet in artikel 17 van
Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, met 50 miljoen euro te
verhogen;
ZIJN VERHEUGD over de aanneming van de gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2015: "aanpak van de migratiedruk", die voorziet in een extra bedrag
van 25 miljoen euro voor 2015 in het kader van de AMIF-verordening 6 ter uitvoering van het
Europese hervestigingsprogramma;
ERKENNEN dat de lidstaten recht hebben op een financiële toewijzing in verhouding tot
het aantal personen dat wordt hervestigd op hun grondgebied overeenkomstig artikel 17 van
Verordening (EU) nr. 516/2014;
ERKENNEN het belang van de ondersteunende rol van het EASO bij de tenuitvoerlegging van
deze regeling;

4
5
6

Doc. 8961/15 COR 1.
Doc. 9376/15 ADD 1.
Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van
Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG
en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG
van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014).
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ERKENNEN de belangrijke rol van het UNHCR in en de aanzienlijke bijdragen van de IOM aan
het hervestigingsproces.
KOMEN OVEREEN:
•

personen die duidelijk internationale bescherming behoeven, middels multilaterale en
nationale regelingen, rekening houdend met de specifieke situatie van de lidstaten, op verzoek
van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen, vanuit een derde land
in een lidstaat in overleg met deze laatste, te hervestigen als weergegeven in de bijlage, met
als doel hen te beschermen tegen refoulement, hen toe te laten en hun het recht op verblijf
te verlenen en andere rechten die vergelijkbaar zijn met die welke worden verleend aan
een persoon die internationale bescherming geniet, of in geval van een staat die noch aan
Richtlijn 2011/95 7 noch aan Richtlijn 2004/83 8 gebonden is, in overeenstemming met het
Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen;

•

rekening te houden met de prioritaire regio's voor hervestiging, waaronder Noord-Afrika,
het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika, met speciale aandacht voor de landen waar
de regionale ontwikkelings- en beschermingsprogramma's worden uitgevoerd;

•

dat doeltreffende maatregelen moeten worden genomen om secundaire stromen van
hervestigde personen te voorkomen, in overeenstemming met het EU-acquis.

NEMEN NOTA van de bereidheid van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland om
middels multilaterale en nationale regelingen deel te nemen aan deze hervestigingsinspanning;
NEMEN er NOTA van dat een aantal staten verklaringen hebben afgelegd, die in de notulen van
de Raad zullen worden opgenomen.

7

8

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake
normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die
internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor
personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van
de verleende bescherming (PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9).
Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming
(PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12).
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BIJLAGE bij de BIJLAGE
Oostenrijk

1900

België

1100

Bulgarije

50

Kroatië

150

Cyprus

69

Tsjechië

400

Denemarken

1000

Estland

20

Finland

293

Frankrijk

2375

Duitsland

1600

Griekenland

354

Hongarije

0

Ierland

520

Italië

1989

Letland

50

Litouwen

70

Luxemburg

30

Malta

14

Nederland

1000

Polen
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Portugal

191

Roemenië

80

Slowakije

100

Slovenië

20

Spanje

1449

Zweden

491

Verenigd Koninkrijk

2200

Noorwegen

3500

Ĳsland

50

Liechtenstein

20

Zwitserland

519

Er zij op gewezen dat een aantal staten verklaringen betreffende de nadere bijzonderheden van hun
deelname hebben afgelegd, die in de notulen van de Raad zullen worden opgenomen.

11130/15
BIJLAGE bij de BIJLAGE

cle/GRA/mt
DG D 1B

6

NL

