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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) For at forhindre ansøgere, hvis 

ansøgninger er uantagelige, eller som 

sandsynligvis ikke kræver international 

beskyttelse, i at foretage en potentielt 

farlig rejse fra deres oprindelsesland til en 

medlemsstat, bør Den Europæiske Unions 

Asylagentur, i samarbejde med 

Kommissionen og medlemsstaterne, sikre, 

at potentielle migranter informeres om de 

lovlige ruter til EU og risiciene ved ulovlig 

indvandring. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at forhindre ulovlig indvandring og at reducere den 

store mængde asylansøgninger, der bygger på misinformerede begrundelser. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Vanskelighederne med forvaltning 

af migrationsstrømme i modtagelses- og 

sorteringscentrene ("hotspots") i de 

medlemsstater, hvor migranterne først 

ankommer, viser, at der er behov for en 

mere samarbejdsorienteret og konkret 

tilgang.  

Begrundelse 

Dette ændringsforslag understreger begrundelserne for en fælles EU-tilgang. 
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Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at forhindre, at ansøgere med 

ansøgninger, der skal afvises, eller 

ansøgere, som sandsynligvis ikke har 

brug for international beskyttelse, eller 

som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, 

overføres fra den ene medlemsstat til den 

anden, er det nødvendigt at sikre, at den 

medlemsstat, hvori ansøgningen først blev 

indgivet, kontrollerer, om ansøgningen 

skal afvises i relation til første asylland og 

sikkert tredjeland, og ved brug af en 

fremskyndet procedure behandler 

ansøgninger fra ansøgere, der kommer 

fra et sikkert oprindelsesland, der er 

medtaget på EU's liste, og fra ansøgere, 

der udgør en sikkerhedsmæssig risiko. 

udgår 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

Forordning (EU) 604/2013 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at sikre fuld overholdelse af 

princippet om familiens enhed og barnets 

tarv bør eksistensen af et 

afhængighedsforhold mellem en ansøger 

og vedkommendes barn, søskende eller 

forældre på grund af ansøgerens graviditet 

eller fødsel, sundhedstilstand eller høje 

alder være et bindende ansvarskriterium.. 

Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, 

bør tilstedeværelsen af et familiemedlem 

eller en slægtning på en anden 

medlemsstats område, som kan tage sig af 

vedkommende, også være et bindende 

ansvarskriterium. For at modvirke 

uledsagede mindreåriges sekundære 

bevægelser, som ikke er i deres tarv, når 

(20) For at sikre fuld overholdelse af 

princippet om familiens enhed og barnets 

tarv bør eksistensen af et 

afhængighedsforhold mellem en ansøger 

og vedkommendes barn, søskende eller 

forældre på grund af ansøgerens graviditet 

eller fødsel, sundhedstilstand eller høje 

alder være et bindende ansvarskriterium.. 

Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, 

bør tilstedeværelsen af et familiemedlem 

eller en slægtning på en anden 

medlemsstats område, som kan tage sig af 

vedkommende, også være et bindende 

ansvarskriterium. Børn, der er blevet 

adskilt fra deres familier, og som juridisk 

også anses for uledsagede mindreårige, er 
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ingen familiemedlemmer eller slægtninge 

er til stede, bør den ansvarlige medlemsstat 

være den, hvor den uledsagede mindreårige 

først indgav sin ansøgning om international 

beskyttelse, medmindre det kan påvises, at 

det ikke ville være i barnets tarv. Inden en 

uledsaget mindreårig overføres til en anden 

medlemsstat, bør den overførende 

medlemsstat være sikker på, at den har 

truffet alle nødvendige og hensigtsmæssige 

foranstaltninger for at sikre en passende 

beskyttelse af barnet og navnlig straks har 

udpeget en repræsentant eller 

repræsentanter, der har til opgave at sikre, 

at alle den mindreåriges rettigheder 

overholdes. Forud for alle afgørelser om 

overførsel af en uledsaget mindreårig bør 

personale med de nødvendige 

kvalifikationer og den nødvendige 

ekspertise foretage en vurdering af, hvad 

der er i barnets tarv. 

en særskilt kategori, som bør kræve særlig 

opmærksomhed. For at modvirke 

uledsagede mindreåriges sekundære 

bevægelser, som ikke er i deres tarv, når 

ingen familiemedlemmer eller slægtninge 

er til stede, bør den ansvarlige medlemsstat 

være den, hvor den uledsagede mindreårige 

først indgav sin ansøgning om international 

beskyttelse, medmindre det kan påvises, at 

det ikke ville være i barnets tarv. Inden en 

uledsaget mindreårig overføres til en anden 

medlemsstat, bør den overførende 

medlemsstat være sikker på, at den har 

truffet alle nødvendige og hensigtsmæssige 

foranstaltninger for at sikre en passende 

beskyttelse af barnet og navnlig straks har 

udpeget en repræsentant eller 

repræsentanter, der har til opgave at sikre, 

at alle den mindreåriges rettigheder 

overholdes. Forud for alle afgørelser om 

overførsel af en uledsaget mindreårig bør 

personale med de nødvendige 

kvalifikationer og den nødvendige 

ekspertise foretage en vurdering af, hvad 

der er i barnets tarv. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) For at sikre, at målene i denne 

forordning nås, og at der ikke opstår 

hindringer for dens anvendelse, navnlig for 

at undgå, at ansøgere forsvinder eller 

indgår i sekundære bevægelser mellem 

medlemsstaterne, er det nødvendigt at 

fastsætte klare forpligtelser, som ansøgeren 

skal opfylde i forbindelse med proceduren, 

og som den pågældende vil blive behørigt 

informeret om rettidigt. Manglende 

opfyldelse af disse retlige forpligtelser bør 

have passende og forholdsmæssige 

proceduremæssige konsekvenser for 

ansøgeren og passende og 

(22) For at sikre, at målene i denne 

forordning nås, og at der ikke opstår 

hindringer for dens anvendelse, navnlig for 

at undgå, at ansøgere forsvinder eller 

indgår i sekundære bevægelser mellem 

medlemsstaterne, er det nødvendigt at 

fastsætte klare forpligtelser, som ansøgeren 

skal opfylde i forbindelse med proceduren, 

og som den pågældende vil blive behørigt 

informeret om rettidigt. Manglende 

overholdelse af disse forpligtelser bør ikke 

berøre ikke ansøgerens ret til en rimelig 

og retfærdig proces og må ikke medføre 

unødvendige, uhensigtsmæssige eller 
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forholdsmæssige konsekvenser for den 

pågældendes modtagelsesforhold. I 

overensstemmelse med Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder bør den medlemsstat, hvori en 

sådan ansøger befinder sig, under alle 

omstændigheder sikre, at personens 

umiddelbare materielle behov dækkes. 

uforholdsmæssige konsekvenser for den 

pågældendes modtagelsesforhold. I 

overensstemmelse med Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og med den europæiske 

konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder bør den medlemsstat, 

hvori en sådan ansøger befinder sig, under 

alle omstændigheder sikre, at personens 

umiddelbare basale behov dækkes. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

Forordning (EU) 604/2013 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at sikre en effektiv beskyttelse 

af de pågældende personers rettigheder bør 

der fastlægges retsgarantier og en ret til 

adgang til effektive retsmidler i forbindelse 

med afgørelser vedrørende overførsler til 

den ansvarlige medlemsstat, jf. navnlig 

artikel 47 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. Der bør 

indføres et effektivt retsmiddel i de 

situationer, hvor der ikke er truffet en 

afgørelse om overførsel, men ansøgeren 

hævder, at en anden medlemsstat er 

ansvarlig under henvisning til, at den 

pågældende har et familiemedlem eller, i 

tilfælde af uledsagede mindreårige, har en 

slægtning i en anden medlemsstat. Med 

henblik på at sikre, at folkeretten 

overholdes, bør adgangen til effektive 

retsmidler i forbindelse med sådanne 

afgørelser omfatte både undersøgelsen af 

anvendelsen af denne forordning og af den 

retlige og faktiske situation i den 

medlemsstat, som ansøgeren overføres til. 

Anvendelsesområdet for det effektive 

retsmiddel bør begrænses til en vurdering 

af, om ansøgerens grundlæggende ret til 

respekt for familieliv, børns rettigheder 

(24) Enhver person, der er omfattet af 

denne forordning, bør have ret til adgang 

til effektive retsmidler i form af klage eller 

indbringelse for en domstol af de faktiske 

og retlige forhold i henhold til gældende 

lovgivning. For at sikre en effektiv 

beskyttelse af de pågældende personers 

rettigheder bør der fastlægges retsgarantier 

og en ret til adgang til effektive retsmidler i 

forbindelse med afgørelser vedrørende 

overførsler til den ansvarlige medlemsstat, 

jf. navnlig artikel 47 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. Der bør indføres et effektivt 

retsmiddel i de situationer, hvor der ikke er 

truffet en afgørelse om overførsel, men 

ansøgeren hævder, at en anden 

medlemsstat er ansvarlig under henvisning 

til, at den pågældende har et 

familiemedlem eller, i tilfælde af 

uledsagede mindreårige, har en slægtning i 

en anden medlemsstat. Med henblik på at 

sikre, at folkeretten og relevant retspraksis 

fra Den Europæiske Unions Domstol og 

Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol overholdes, 

bør adgangen til effektive retsmidler i 
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eller forbuddet mod umenneskelig og 

nedværdigende behandling risikerer at 

blive tilsidesat. 

forbindelse med sådanne afgørelser 

omfatte både undersøgelsen af anvendelsen 

af denne forordning og af den retlige og 

faktiske situation i den medlemsstat, som 

ansøgeren overføres eller tilbagesendes til. 

Hovedanvendelsesområdet for det 

effektive retsmiddel bør være en vurdering 

af, om ansøgerens grundlæggende ret til 

respekt for familieliv, børns rettigheder 

eller forbuddet mod umenneskelig og 

nedværdigende behandling risikerer at 

blive tilsidesat. 

Begrundelse 

Ved at starte betragtningen med retten til adgang til effektive retsmidler og ved at henvise til 

retspraksis fra Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen sigter ændringsforslaget mod at 

styrke denne ret. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) For at sikre en hurtig afgørelse af, 

hvilken medlemsstat der har ansvaret, og af 

fordelingen af ansøgere om international 

beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør 

fristerne for at fremlægge og besvare 

anmodninger om overtagelse, fremsætte 

meddelelser om tilbagetagelse og 

gennemføre overførsler samt indgive klage 

og træffe afgørelse om klager strømlines 

og afkortes mest muligt. 

For at sikre en hurtig afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der har ansvaret, og af 

fordelingen af ansøgere om international 

beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør 

fristerne for at fremlægge og besvare 

anmodninger om overtagelse, fremsætte 

meddelelser om tilbagetagelse og 

gennemføre overførsler samt indgive klage 

og træffe afgørelse om klager afkortes mest 

muligt, samtidig med at ansøgernes 

grundlæggende rettigheder, sårbare 

personers rettigheder, navnlig børns 

rettigheder, og de grundlæggende 

principper om barnets tarv samt retten til 

familiesammenføring skal respekteres. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Der bør anvendes en nøgle baseret 

på størrelsen af medlemsstatens befolkning 

og økonomi som referencepunkt ved 

anvendelsen af den korrigerende 

fordelingsmekanisme sammen med en 

tærskel, således at mekanismen kan 

fungere som et middel til at bistå 

medlemsstater, der er under et 

uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen 

af den korrigerende fordelingsmekanisme 

til gavn for en medlemsstat bør aktiveres 

automatisk, hvis antallet af ansøgninger om 

international beskyttelse, som en 

medlemsstat er ansvarlig for, overstiger 

tallet i referencenøglen med 150 %. For i 

vidt omfang at afspejle hver medlemsstats 

indsats bør antallet af personer, der reelt er 

blevet genbosat i den pågældende 

medlemsstat, lægges til antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse 

med henblik på denne beregning. 

Der bør anvendes en nøgle baseret på 

størrelsen af medlemsstatens befolkning og 

økonomi og på graden af stabilitet i 

tredjelande, den støder op til, som 

referencepunkt ved anvendelsen af den 

korrigerende fordelingsmekanisme 

sammen med en tærskel, således at 

mekanismen kan fungere som et middel til 

at bistå medlemsstater, der er under et 

uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen 

af den korrigerende fordelingsmekanisme 

til gavn for en medlemsstat bør aktiveres 

automatisk, hvis antallet af ansøgninger om 

international beskyttelse, som en 

medlemsstat er ansvarlig for, overstiger 

tallet i referencenøglen med 150 %. For i 

vidt omfang at afspejle hver medlemsstats 

indsats bør antallet af personer, der reelt er 

blevet genbosat i den pågældende 

medlemsstat, lægges til antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse 

med henblik på denne beregning. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 42 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) Det bør oprettes et net af 

kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne, som skal bistås af Den 

Europæiske Unions Asylagentur, for at øge 

det praktiske samarbejde og 

informationsudvekslingen om alle forhold, 

der vedrører anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. udviklingen af praktiske 

redskaber og vejledning. 

(42) Det bør oprettes et net af 

kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne, som skal bistås af Den 

Europæiske Unions Asylagentur, for at øge 

det praktiske samarbejde og 

informationsudvekslingen om alle forhold, 

der vedrører anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. udviklingen af praktiske 

redskaber og vejledning. Dette net bør 

kunne samarbejde med myndighederne i 

transitlande, oprindelseslande, 

kandidatlande og potentielle 
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kandidatlande, europæiske 

naboskabslande samt med internationale 

organisationer, navnlig FN's agenturer, 

og ikke-statslige organisationer. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) For at vurdere, om den 

korrigerende fordelingsmekanisme i denne 

forordning opfylder målet om at sikre en 

retfærdig deling af ansvaret mellem 

medlemsstaterne og lette visse 

medlemsstater for et uforholdsmæssigt 

stort pres, bør Kommissionen revidere den 

måde, hvorpå den korrigerende 

fordelingsmekanisme fungerer og navnlig 

kontrollere, at tærsklen for at aktivere den 

korrigerende fordelingsmekanisme og 

bringe den til ophør reelt sikrer en 

retfærdig deling af ansvaret mellem 

medlemsstaterne og hurtig adgang for 

ansøgerne til procedurerne for tildeling af 

international beskyttelse i situationer, hvor 

en medlemsstat modtager et 

uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger 

om international beskyttelse, som den er 

ansvarlig for i henhold til denne 

forordning. 

(52) For at vurdere, om den 

korrigerende fordelingsmekanisme i denne 

forordning opfylder målet om at sikre en 

retfærdig deling af ansvaret mellem 

medlemsstaterne og lette visse 

medlemsstater for et uforholdsmæssigt 

stort pres, bør Kommissionen revidere den 

måde, hvorpå den korrigerende 

fordelingsmekanisme fungerer og navnlig 

kontrollere, at tærsklen for at aktivere den 

korrigerende fordelingsmekanisme og 

bringe den til ophør reelt sikrer en 

retfærdig deling af ansvaret mellem 

medlemsstaterne og hurtig adgang for 

ansøgerne til procedurerne for tildeling af 

international beskyttelse i situationer, hvor 

en medlemsstat modtager et 

uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger 

om international beskyttelse, som den er 

ansvarlig for i henhold til denne 

forordning. I den forbindelse bør 

Kommissionen regelmæssigt offentliggøre 

antallet af ansøgninger om international 

beskyttelse i hver medlemsstat, herunder 

andelen af positive svar, ansøgernes 

oprindelse og behandlingstiden for hver 

ansøgning. 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(j) "uledsaget mindreårig" en 

mindreårig, som ankommer til 

medlemsstaternes område uden at være 

ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for 

den pågældende i henhold til loven eller 

ifølge national praksis i den pågældende 

medlemsstat, så længe den pågældende 

ikke reelt befinder sig i en sådan voksens 

varetægt; denne definition omfatter en 

mindreårig, der efterlades alene efter at 

være rejst ind på medlemsstaternes område 

(j) "uledsaget mindreårig" en 

mindreårig, som ankommer til 

medlemsstaternes område uden at være 

ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for 

den pågældende i henhold til loven eller 

ifølge national praksis i den pågældende 

medlemsstat, så længe den pågældende 

ikke reelt befinder sig i en sådan voksens 

varetægt; denne definition omfatter en 

mindreårig, der efterlades alene efter at 

være rejst ind på medlemsstaternes 

område, samt mindreårige, som er blevet 

adskilt fra begge forældre eller fra deres 

tidligere juridiske eller sædvanlige 

omsorgsperson; 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at udvide anvendelsesområdet for definitionen af 

"uledsaget mindreårig". 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Inden den første medlemsstat, 

hvori ansøgningen om international 

beskyttelse blev indgivet, anvender 

kriterierne for at afgøre, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig i henhold til 

kapitel III og IV, skal den: 

udgår 

(a) undersøge, om ansøgningen om 

international beskyttelse skal afvises, jf. 

artikel 33, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 

2013/32/EU, når et land, som ikke er en 

medlemsstat, betragtes som det første 

asylland eller som et sikkert tredjeland for 

ansøgeren 

 

(b)  behandle ansøgningen ved brug af 

en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, 

stk. 8, i direktiv 2013/32/EU, når følgende 

gør sig gældende: 
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(i)  ansøgeren er statsborger i et 

tredjeland, eller vedkommende er statsløs 

og tidligere havde sædvanligt opholdssted 

i dette land, som anses for et sikkert 

oprindelsesland ifølge den fælles EU-liste 

over sikre oprindelseslande, der er 

udformet i medfør af forordning [forslag 

COM(2015) 452 af 9. september 2015] 

 

(ii)  ansøgeren kan af alvorlige årsager 

betragtes som en fare for en medlemsstats 

nationale sikkerhed eller offentlige orden, 

eller ansøgeren er blevet tvangsudsendt på 

grund af alvorlige trusler mod den 

offentlige sikkerhed eller den offentlige 

orden i henhold til national ret. 

 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) at retten til at søge om international 

beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren 

kan vælge, hvilken medlemsstat der skal 

være ansvarlig for at behandle ansøgningen 

om international beskyttelse 

(a) at retten til at søge om international 

beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren 

kan vælge, hvilken medlemsstat der skal 

være ansvarlig for at behandle ansøgningen 

om international beskyttelse, medmindre 

han eller hun er berettiget til 

familiesammenføring 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når det er nødvendigt for at sikre, at 

ansøgeren forstår oplysningerne korrekt, 

skal de også gives mundtligt, f.eks. under 

den personlige samtale, jf. artikel 7. 

Når det er nødvendigt for at sikre, at 

ansøgeren forstår oplysningerne korrekt, 

skal de også gives mundtligt, f.eks. under 

den personlige samtale, jf. artikel 7. Hvis 

ansøgeren er mindreårig, skal han eller 

hun informeres på en børnevenlig måde. 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved 

at styrke deres rettigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 7, 8 og 10. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 7 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den personlige samtale skal 

afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår 

eller med rimelighed formodes at forstå, og 

som vedkommende kan kommunikere på. 

Når det er nødvendigt, gør 

medlemsstaterne brug af en tolk, der kan 

sikre en tilfredsstillende kommunikation 

mellem ansøgeren og den person, som 

afholder den personlige samtale. 

3. Den personlige samtale skal 

afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår 

eller med rimelighed formodes at forstå, og 

som vedkommende kan kommunikere på, 

og om nødvendigt på en børnevenlig 

måde. Når det er nødvendigt, gør 

medlemsstaterne brug af en tolk, der kan 

sikre en tilfredsstillende kommunikation 

mellem ansøgeren og den person, som 

afholder den personlige samtale. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved 

at styrke deres rettigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 6, 8 og 10. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Barnets tarv skal være et primært 

hensyn for medlemsstaterne i forbindelse 

med alle de procedurer, som er fastsat i 

denne forordning. 

1. Hvad der er barnets tarv skal 

vurderes systematisk og være et primært 

hensyn for medlemsstaterne i forbindelse 

med alle de procedurer, som er fastsat i 

denne forordning. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at styrke mindreåriges rettigheder og underbygge 
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medlemsstaternes forpligtelser over for dem. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 8. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig 

er forpligtet til at opholde sig, sikrer, at en 

repræsentant repræsenterer og/eller bistår 

den uledsagede mindreårige i forbindelse 

med de relevante procedurer, som er fastsat 

i denne forordning. Repræsentanten skal 

have de fornødne kvalifikationer og den 

fornødne ekspertise til at sikre, at der tages 

hensyn til den mindreåriges tarv under de 

procedurer, der gennemføres i henhold til 

denne forordning. En sådan repræsentant 

skal have adgang til indholdet af de 

relevante dokumenter i ansøgerens 

aktmappe, herunder den særlige folder for 

uledsagede mindreårige. 

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig 

opholder sig, sikrer, at en veluddannet 

repræsentant straks efter ankomsten 

udpeges og repræsenterer og/eller bistår 

den uledsagede mindreårige i forbindelse 

med de relevante procedurer, som er fastsat 

i denne forordning. Repræsentanten skal 

have de fornødne kvalifikationer og den 

fornødne ekspertise til at sikre, at der tages 

hensyn til den mindreåriges tarv under de 

procedurer, der gennemføres i henhold til 

denne forordning. En sådan repræsentant 

skal have adgang til indholdet af de 

relevante dokumenter i ansøgerens 

aktmappe, herunder den særlige folder for 

uledsagede mindreårige.  

Dette stykke berører ikke de relevante 

bestemmelser i artikel 25 i direktiv 

2013/32/EU. 

Dette stykke berører ikke de relevante 

bestemmelser i artikel 25 i direktiv 

2013/32/EU. 

 På grund af uledsagede mindreåriges 

sårbarhed bør de kun overføres til en 

anden medlemsstat, hvor en sådan 

overførsel er i barnets interesse. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at styrke uledsagede mindreåriges rettigheder og at 

understrege, at staten har ansvaret for dem. 

 

Ændringsforslag   18 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra a 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 8 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) mulighederne for 

familiesammenføring 

(a) bevarelsen af familielivet, 

herunder mulighederne for 

familiesammenføring 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at styrke mindreåriges garantier ved at udvide 

medlemsstaternes forpligtelser over for dem. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 8. 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ansatte ved de kompetente myndigheder, 

der er omhandlet i artikel 47, som 

beskæftiger sig med anmodninger 

vedrørende uledsagede mindreårige, skal 

have modtaget og fortsat modtage passende 

uddannelse vedrørende mindreåriges 

specifikke behov. 

Ansatte ved de kompetente myndigheder, 

der er omhandlet i artikel 47, som 

beskæftiger sig med anmodninger 

vedrørende uledsagede mindreårige, skal 

have modtaget og fortsat modtage passende 

uddannelse vedrørende mindreåriges 

specifikke behov. En sådan uddannelse 

skal indeholde moduler om 

risikovurdering af målpersonens pleje og 

beskyttelse afhængigt af barnets 

individuelle behov med særligt fokus på 

tidlig identificering af ofre for 

menneskehandel og misbrug samt 

uddannelse i gode praksisser til at 

forhindre forsvinding. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved 

at styrke garantierne for, at de vil modtage den rette pleje og behandling af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 7, 8 og 10. 
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Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 10 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der ikke findes et familiemedlem eller 

en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, 

er det den medlemsstat, hvor den 

uledsagede mindreårige først har indgivet 

sin ansøgning om international 

beskyttelse, der er ansvarlig, medmindre 

det påvises, at dette ikke tjener den 

mindreåriges tarv bedst. 

Hvis der ikke findes et familiemedlem eller 

en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, 

er det den medlemsstat, hvor den 

uledsagede mindreårige befinder sig, eller 

hvor vedkommende har indgivet en 

asylansøgning, forudsat at dette tjener den 

mindreåriges tarv bedst. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag vedrører det forrige fremsat i forbindelse med artikel 8. Staten har 

ansvaret for alle uledsagede mindreårige, der opholder sig på dens område. 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om 

international beskyttelse er indgivet, og 

som gennemfører proceduren til 

fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig kan når som helst, inden det er 

fastlagt, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, anmode en anden medlemsstat 

om at overtage en ansøger med henblik på 

at sammenføre familierelationer, selv om 

denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig 

efter kriterierne i artikel 10-13 og artikel 

18. De pågældende skal give deres 

skriftlige samtykke. 

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om 

international beskyttelse er indgivet, og 

som gennemfører proceduren til 

fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, kan når som helst, inden det er 

fastlagt, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, anmode en anden medlemsstat 

om at overtage en ansøger med henblik på 

sammenføring på grundlag 

af familierelationer eller familiemæssige, 

kulturelle eller sociale bånd eller 

sprogkundskaber, der vil lette 

vedkommendes integration i den 

pågældende anden medlemsstat, selv om 

denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig 

efter kriterierne i artikel 10-13 og artikel 
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18. De pågældende skal give deres 

skriftlige samtykke. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 

Forordning (EU) 604/2013 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne må ikke frihedsberøve en 

person alene med den begrundelse, at 

vedkommende er omfattet af den 

procedure, der fastsættes ved denne 

forordning. 

Medlemsstaterne må ikke frihedsberøve en 

person alene med den begrundelse, at 

vedkommende er omfattet af den 

procedure, der fastsættes ved denne 

forordning. Frihedsberøvelse skal altid 

anvendes som en sidste udvej, og 

alternativer til frihedsberøvelse skal altid 

have førsteprioritet. Børn må ikke 

frihedsberøves, eftersom frihedsberøvelse 

aldrig kan tjene barnets tarv. Mindreårige 

og familier med mindreårige børn skal 

indkvarteres sammen under forhold, hvor 

de ikke er frihedsberøvet, og som er en del 

af lokalsamfundet. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for 

børn i henhold til deres bedste tarv. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den Europæiske Unions Asylagentur 

opretter det net af kompetente 

myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, 

stk. 1, og letter nettets aktiviteter med 

henblik på at øge det praktiske samarbejde 

og informationsudvekslingen om alle 

forhold vedrørende anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. udviklingen af praktiske 

Den Europæiske Unions Asylagentur 

opretter det net af kompetente 

myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, 

stk. 1, og letter nettets aktiviteter med 

henblik på at øge det praktiske samarbejde 

og informationsudvekslingen om alle 

forhold vedrørende anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. udviklingen af praktiske 
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redskaber og rådgivning. redskaber og rådgivning. De kompetente 

myndigheder i kandidatlande og 

potentielle kandidatlande og i europæiske 

naboskabslande kan opfordres til at 

samarbejde med dette net. 
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