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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) För att förhindra att sökande 

vilkas ansökan ska avvisas, eller vilka 

troligen inte är i behov av internationellt 

skydd, ger sig ut på en potentiellt farlig 

resa från sina ursprungsländer till en 

medlemsstat bör Europeiska unionens 

asylbyrå, i samarbete med kommissionen 

och medlemsstaterna, se till att potentiella 

migranter informeras om lagliga 

inresevägar till unionen och om riskerna 

med olaglig invandring. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att förhindra olaglig invandring och att minska antalet 

asylansökningar på felaktig information. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Svårigheterna med hanteringen av 

migrationsströmmarna vid mottagnings- 

och sorteringscentrumen (”hotspots”) i de 

medlemsstater som är första ankomstland 

visar att det behövs ett mer 

samarbetsinriktat och handfast grepp på 

frågan.  

Motivering 

Detta ändringsförslag understryker varför det behövs ett gemensamt EU-grepp. 
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Ändringsförslag   3 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att hindra överföring mellan 

medlemsstaterna av personer vars 

asylansökan ska avvisas, personer som 

troligen inte är i behov av internationellt 

skydd eller personer som utgör en fara för 

den inre säkerheten är det nödvändigt att 

se till att den första 

ansökningsmedlemsstaten kontrollerar 

om ansökan ska avvisas med hänvisning 

till principen om första asylland eller 

säkert tredjeland, samt med hjälp av det 

påskyndade förfarandet prövar 

ansökningar som lämnats in av personer 

från ett sådant säkert tredjeland som finns 

upptaget på EU:s förteckning eller av 

personer som utgör en fara för den inre 

säkerheten. 

utgår 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att säkerställa full respekt för 

principen om familjens enhet och hänsyn 

till barnets bästa, bör förekomsten av ett 

beroendeförhållande mellan en sökande 

och dennes barn, syskon eller förälder på 

grund av sökandens graviditet eller 

moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder 

göras till ett bindande ansvarskriterium. 

Om sökanden är ett ensamkommande barn 

bör även närvaron av en familjemedlem 

eller en släkting som kan ta hand om 

honom eller henne, på en annan 

medlemsstats territorium, göras till ett 

bindande ansvarskriterium. För att avvärja 

sådan sekundär förflyttning av 

(20) För att säkerställa full respekt för 

principen om familjens enhet och hänsyn 

till barnets bästa, bör förekomsten av ett 

beroendeförhållande mellan en sökande 

och dennes barn, syskon eller förälder på 

grund av sökandens graviditet eller 

moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder 

göras till ett bindande ansvarskriterium. 

Om sökanden är ett ensamkommande barn 

bör även närvaron av en familjemedlem 

eller en släkting som kan ta hand om 

honom eller henne, på en annan 

medlemsstats territorium, göras till ett 

bindande ansvarskriterium. Barn som 

skilts från sina föräldrar anses också vara 
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ensamkommande barn som inte är för 

deras bästa bör ansvarig medlemsstat, om 

det inte finns några familjemedlemmar 

eller släktingar, vara den där det 

ensamkommande barnet första gången 

lämnat in ansökan om internationellt 

skydd, om det inte kan påvisas att detta inte 

är för barnets bästa. Innan ett 

ensamkommande barn överförs till en 

annan medlemsstat bör den överförande 

medlemsstaten kontrollera att den andra 

medlemsstaten kommer att vidta alla 

nödvändiga och lämpliga åtgärder för att 

garantera lämpligt skydd av barnet, i 

synnerhet snarast utse en eller flera 

företrädare som ska ha i uppgift att bevaka 

barnets rättigheter. Alla beslut om att 

överföra ensamkommande barn bör föregås 

av en bedömning av barnets bästa som ska 

utföras av personal med erforderlig 

kompetens och erfarenhet. 

ensamkommande barn rättsligt sett och 

utgör en klart avgränsad kategori som bör 

uppmärksammas särskilt. För att avvärja 

sådan sekundär förflyttning av 

ensamkommande barn som inte är för 

deras bästa bör ansvarig medlemsstat, om 

det inte finns några familjemedlemmar 

eller släktingar, vara den där det 

ensamkommande barnet första gången 

lämnat in ansökan om internationellt 

skydd, om det inte kan påvisas att detta inte 

är för barnets bästa. Innan ett 

ensamkommande barn överförs till en 

annan medlemsstat bör den överförande 

medlemsstaten kontrollera att den andra 

medlemsstaten kommer att vidta alla 

nödvändiga och lämpliga åtgärder för att 

garantera lämpligt skydd av barnet, i 

synnerhet snarast utse en eller flera 

företrädare som ska ha i uppgift att bevaka 

barnets rättigheter. Alla beslut om att 

överföra ensamkommande barn bör föregås 

av en bedömning av barnets bästa som ska 

utföras av personal med erforderlig 

kompetens och erfarenhet. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) För att se till att syftet med 

förordningen uppnås och undanröja hinder 

för tillämpningen, i synnerhet för att 

undvika att personer avviker eller 

sekundärt förflyttar sig mellan 

medlemsstaterna, är det nödvändigt att 

fastställa klara och tydliga skyldigheter 

som den sökande ska åläggas inom ramen 

för förfarandet och i god tid underrättas om 

i vederbörlig ordning. Överträdelse av 

dessa rättsliga skyldigheter bör leda till 

lämpliga och proportionerliga formella 

påföljder för sökanden samt lämpliga och 

proportionerliga påföljder med avseende 

(22) För att se till att syftet med denna 

förordning uppnås och undanröja hinder 

för tillämpningen, i synnerhet för att 

undvika att personer avviker eller 

sekundärt förflyttar sig mellan 

medlemsstaterna, är det nödvändigt att 

fastställa klara och tydliga skyldigheter 

som sökanden måste rätta sig efter inom 

ramen för förfarandet och i god tid 

underrättas om i vederbörlig ordning. 

Bristande efterlevnad av dessa 

skyldigheter bör inte påverka sökandens 

rätt till en rättvis och skälig prövning eller 

leda till onödiga, olämpliga och 



 

PE599.593v06-00 6/19 AD\1125089SV.docx 

SV 

på mottagningsvillkoren. I enlighet med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna bör den 

medlemsstat där sökanden vistas i vart fall 

ombesörja personens omedelbara 

materiella behov. 

oproportionerliga konsekvenser med 

avseende på mottagningsvillkoren för 

sökanden. I enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna bör den medlemsstat där 

sökanden vistas i varje fall ombesörja att 

den personens omedelbara grundläggande 

behov tillgodoses. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att garantera ett effektivt skydd 

av den berörda individens rättigheter är det 

viktigt att fastställa rättssäkerhetsgarantier 

och rätten till ett effektivt rättsmedel i 

samband med beslut om överföring till den 

ansvariga medlemsstaten, särskilt i 

enlighet med artikel 47 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Ett effektivt rättsmedel bör 

också tillhandahållas när inget beslut om 

överföring fattas men den sökande hävdar 

att en annan medlemsstat är ansvarig 

eftersom den sökande har en 

familjemedlem, eller avseende 

ensamkommande barn en släkting, i en 

annan medlemsstat. För att säkerställa 

respekten för internationell rätt bör ett 

effektivt rättsmedel för sådana beslut 

omfatta prövning såväl av tillämpningen av 

denna förordning som av den rättsliga och 

faktiska situationen i den medlemsstat till 

vilken den sökande överförs. 

Omfattningen av det effektiva rättsmedlet 

bör begränsas till en bedömning av om det 

föreligger risk för överträdelse av den 

sökandes grundläggande rättigheter med 

avseende på respekten för familjelivet, 

(24) Alla personer som omfattas av 

denna förordning bör ha rätt till ett 

effektivt rättsmedel, i form av 

överklagande eller omprövning, i enlighet 

med den faktiskt och rättsligt tillämpliga 

lagstiftningen. För att garantera ett 

effektivt skydd av den berörda individens 

rättigheter bör rättssäkerhetsgarantier och 

rätten till ett effektivt rättsmedel i samband 

med beslut om överföring till den 

ansvariga medlemsstaten fastställas i 

synnerhet i enlighet med artikel 47 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Ett effektivt 

rättsmedel bör också tillhandahållas när 

inget beslut om överföring fattas men 

sökanden hävdar att en annan medlemsstat 

är ansvarig på den grunden att sökanden 

har en familjemedlem eller, avseende 

ensamkommande barn, en släkting i en 

annan medlemsstat. För att säkerställa 

respekten för internationell rätt och 

relevant rättspraxis från Europeiska 

unionens domstol och från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna 

bör ett effektivt rättsmedel mot sådana 

beslut omfatta prövning av såväl 
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barnets rättigheter eller förbudet mot 

omänsklig eller förnedrande behandling. 

tillämpningen av denna förordning som av 

den rättsliga och faktiska situationen i den 

medlemsstat till vilken sökanden överförs 

eller återsänds. Det effektiva rättsmedlet 

bör huvudsakligen utgöras av en 

bedömning av om det föreligger risk för 

överträdelse av sökandens grundläggande 

rättigheter med avseende på respekten för 

familjelivet, barnets rättigheter eller 

förbudet mot omänsklig eller förnedrande 

behandling. 

Motivering 

Skälet inleds med rätten till ett effektivt rättsmedel och hänvisar vidare till EU-domstolens 

och Europadomstolens rättspraxis, då syftet med ändringsförslaget är att stärka denna rätt. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) För att säkerställa snabbt 

fastställande av ansvarsfrågan och 

tilldelning mellan medlemsstaterna av 
personer som ansöker om internationellt 

skydd bör man i största möjliga mån 

harmonisera och korta tidsfristerna för att 

sända och besvara framställningar om 

övertagande, sända meddelanden om 

återtagande, verkställa överföringar samt 

överklaga och pröva överklaganden. 

(26) För att snabbt fastställa 

ansvarsfrågan och tilldela personer som 

ansöker om internationellt skydd 

medlemsstaterna emellan bör man i största 

möjliga mån korta tidsfristerna för att 

sända och besvara framställningar om 

övertagande, sända meddelanden om 

återtagande, verkställa överföringar samt 

överklaga och pröva överklaganden, 

samtidigt som man respekterar sökandes 

grundläggande rättigheter, utsatta 

personers rättigheter, i synnerhet barnets 

rättigheter och den grundläggande 

principen om barnets bästa samt rätten till 

familjeåterförening. 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) En referensnyckel som bygger på (32) En referensnyckel som bygger på 
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befolkningens storlek och 

medlemsstaternas ekonomiska situation bör 

användas som hållpunkt för användningen 

av den korrigerande 

tilldelningsmekanismen, tillsammans med 

en tröskel så att mekanismen kan hjälpa 

medlemsstater som står inför ett 

oproportionerligt högt migrationstryck. 

Användning av korrigerande tilldelning 

från en medlemsstat bör utlösas 

automatiskt om någon medlemsstat 

ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar 

om internationellt skydd än vad som anges 

i referensnyckeln. För att på ett 

uttömmande sätt återspegla varje 

medlemsstats ansträngningar bör antalet 

personer som faktiskt vidarebosatts till den 

medlemsstaten läggas till antalet personer 

som ansökt om internationellt skydd för 

denna beräkning. 

befolkningens storlek, medlemsstaternas 

ekonomiska situation och graden av 

stabilitet i de tredjeländer som gränsar till 

dem bör användas som utgångspunkt för 

användningen av den korrigerande 

tilldelningsmekanismen tillsammans med 

en tröskel, så att mekanismen kan hjälpa 

medlemsstater som står inför ett 

oproportionerligt högt migrationstryck. 

Tillämpningen av korrigerande tilldelning 

till förmån för en medlemsstat bör utlösas 

automatiskt om någon medlemsstat 

ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar 

om internationellt skydd än vad som anges 

i referensnyckeln. För att på ett 

uttömmande sätt återspegla varje 

medlemsstats ansträngningar bör antalet 

personer som faktiskt vidarebosatts till den 

medlemsstaten läggas till antalet personer 

som ansökt om internationellt skydd för 

denna beräkning. 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 42 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Ett nät för behöriga myndigheter i 

medlemsstaterna bör inrättas och skötas av 

Europeiska unionens asylbyrå för att 

förbättra det praktiska samarbetet och 

informationsutbytet i alla frågor som gäller 

tillämpningen av den föreliggande 

förordningen, däribland utvecklingen av 

praktiska verktyg och riktlinjer. 

(42) Ett nätverk för behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna bör inrättas 

och skötas av Europeiska unionens 

asylbyrå för att förbättra det praktiska 

samarbetet och informationsutbytet i alla 

frågor som gäller tillämpningen av den 

föreliggande förordningen, däribland 

utvecklingen av praktiska verktyg och 

riktlinjer. Detta nätverk bör kunna 

samarbeta med myndigheterna i 

transitländer, ursprungsländer, 

kandidatländer och potentiella 

kandidatländer och grannskapsländer, 

med internationella organisationer, i 

synnerhet FN:s fackorgan, och med icke-

statliga organisationer. 

 

Ändringsförslag   10 
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Förslag till förordning 

Skäl 52 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(52) För att kontrollera att den 

korrigerande tilldelningsmekanismen enligt 

denna förordning uppfyller målet att 

åstadkomma en rättvis fördelning av 

ansvaret mellan medlemsstaterna och att 

mildra det oproportionerliga 

migrationstryck som vissa medlemsstater 

utsätts för, bör kommissionen se över hur 

mekanismen fungerar och i synnerhet 

kontrollera att tröskeln för när den 

korrigerande tilldelningen används eller 

upphör faktiskt åstadkommer en rättvis 

fördelning av ansvaret mellan 

medlemsstaterna och ger snabb tillgång till 

förfarandena för att ansöka om 

internationellt skydd i situationer där en 

medlemsstat konfronteras med ett 

oproportionerligt stort antal ansökningar 

som ska prövas av landet enligt denna 

förordning 

(52) För att kontrollera att den 

korrigerande tilldelningsmekanismen enligt 

denna förordning uppfyller målet att 

åstadkomma en rättvis fördelning av 

ansvaret mellan medlemsstaterna och att 

mildra det oproportionerliga 

migrationstryck som vissa medlemsstater 

utsätts för, bör kommissionen se över hur 

mekanismen fungerar och i synnerhet 

kontrollera att tröskeln för när den 

korrigerande tilldelningen används eller 

upphör faktiskt åstadkommer en rättvis 

fördelning av ansvaret mellan 

medlemsstaterna och ger snabb tillgång till 

förfarandena för att ansöka om 

internationellt skydd i situationer där en 

medlemsstat konfronteras med ett 

oproportionerligt stort antal ansökningar 

som ska prövas av landet enligt denna 

förordning. I detta avseende bör 

kommissionen regelbundet offentliggöra 

det antal ansökningar om internationellt 

skydd som varje medlemsstat mottagit, 

inklusive andelen positiva svar, 

sökandenas ursprung och 

behandlingstiden för varje ansökan. 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led j 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 2 – led j 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

j) ensamkommande barn: underårig 

som anländer till medlemsstaternas 

territorium utan att vara i sällskap med en 

vuxen som enligt lag eller praxis i den 

berörda medlemsstaten ansvarar för honom 

eller henne, så länge han eller hon inte 

faktiskt tas om hand av en sådan vuxen; det 

j) ensamkommande barn: underårig 

som anländer till medlemsstaternas 

territorium utan att vara i sällskap med en 

vuxen som enligt lag eller praxis i den 

berörda medlemsstaten ansvarar för honom 

eller henne, så länge han eller hon inte 

faktiskt tas om hand av en sådan vuxen; det 
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gäller även en underårig som lämnas utan 

medföljande vuxen efter att ha anlänt till 

medlemsstaternas territorium. 

gäller även en underårig som lämnas utan 

medföljande vuxen efter att ha anlänt till 

medlemsstaternas territorium, liksom 

underåriga som har skilts från båda sina 

föräldrar eller från sin föregående 

primära omsorgsgivare enligt lag eller 

sedvänja. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att utvidga definitionen av ”ensamkommande barn”. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Innan kriterierna för att avgöra 

vilken medlemsstat som är ansvarig för att 

pröva ansökan enligt kapitel III och IV 

tillämpas ska den första medlemsstat i 

vilken en ansökan om internationellt 

skydd lämnats in 

utgår 

a) undersöka om ansökan om 

internationellt skydd ska avvisas i enlighet 

med artikel 33.2 b och c i direktiv 

2013/32/EU om ett annat land än en 

medlemsstat är att betrakta som första 

asylland eller säkert tredjeland för den 

sökande, och 

 

b)  pröva ansökan med det 

påskyndade förfarandet enligt artikel 31.8 

i direktiv 2013/32/EU om 

 

i)  den sökande är medborgare i 

tredjeland eller är en statslös person som 

tidigare hade sitt hemvist i det landet, och 

landet betecknas som säkert 

ursprungsland i EU:s gemensamma 

förteckning över säkra ursprungsländer 

som fastställts enligt förordning [förslag 

COM (2015) 452 av den 9 september 

2015], eller 

 

ii)  sökanden på allvarliga grunder 

kan betraktas som en fara för den inre 
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säkerheten eller den allmänna ordningen 

i medlemsstaten eller med tvång har 

utvisats i egenskap av ett allvarligt hot 

mot allmän ordning och säkerhet enligt 

nationell rätt. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) om att rätten att ansöka om 

internationellt skydd inte ger rätt att välja 

vilken medlemsstat som ska ansvara för att 

pröva ansökan, 

a) om att rätten att ansöka om 

internationellt skydd inte ger rätt att välja 

vilken medlemsstat som ska ansvara för att 

pröva ansökan, förutom när sökanden 

uppfyller kraven för familjeåterförening, 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är nödvändigt för att sökanden ska 

kunna ta till sig informationen, ska den 

även tillhandahållas muntligen, till 

exempel i samband med den personliga 

intervju som avses i artikel 7. 

Om det är nödvändigt för att sökanden ska 

kunna ta till sig informationen ska den 

även tillhandahållas muntligen, till 

exempel i samband med den personliga 

intervju som avses i artikel 7. En sökande 

som är underårig ska informeras på ett 

barnvänligt sätt. 

Motivering 

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga i syfte att stärka deras 

rättigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 7, 8 och 10. 

 

Ändringsförslag   15 
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Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 7 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den personliga intervjun ska 

genomföras på ett språk som sökanden 

förstår eller rimligen kan förväntas förstå 

och på vilket han eller hon kan 

kommunicera. Om så behövs ska 

medlemsstaterna anlita en tolk som kan 

säkerställa en fungerande kommunikation 

mellan sökanden och den person som 

genomför den personliga intervjun. 

3. Den personliga intervjun ska 

genomföras på ett språk som sökanden 

förstår eller rimligen kan förväntas förstå 

och på vilket han eller hon kan 

kommunicera samt vid behov på ett 

barnvänligt sätt. Om så behövs ska 

medlemsstaterna anlita en tolk som kan 

säkerställa en fungerande kommunikation 

mellan sökanden och den person som 

genomför den personliga intervjun. 

Motivering 

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga i syfte att stärka deras 

rättigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 6, 8 och 10. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 8 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Barnets bästa ska vara en fråga av 

största vikt för medlemsstaterna vid alla 

förfaranden som föreskrivs i denna 

förordning. 

1. Barnets bästa ska bedömas 

systematiskt och vara en fråga av största 

vikt för medlemsstaterna vid alla 

förfaranden som föreskrivs i denna 

förordning. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att stärka barns rättigheter och skärpa medlemsstaternas 

skyldigheter gentemot dem. Det är kopplat till de andra ändringsförslagen till artikel 8. 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat där ett 

ensamkommande barn måste vistas ska se 

till att en företrädare företräder och/eller 

bistår det ensamkommande barnet i 

samband med relevanta förfaranden som 

föreskrivs i denna förordning. Företrädaren 

ska ha de kvalifikationer och den 

sakkunskap som behövs för att säkerställa 

att barnets bästa beaktas under de 

förfaranden som genomförs enligt denna 

förordning. Företrädaren ska ha tillgång till 

innehållet i de relevanta handlingarna i 

sökandens akt, inklusive den särskilda 

broschyren för ensamkommande barn. 

Varje medlemsstat där ett 

ensamkommande barn vistas ska se till att 

en utbildad företrädare omedelbart efter 

ankomsten utses och företräder och/eller 

bistår det ensamkommande barnet i 

samband med de relevanta förfaranden som 

föreskrivs i denna förordning. Företrädaren 

ska ha de kvalifikationer och den 

sakkunskap som behövs för att säkerställa 

att barnets bästa beaktas under de 

förfaranden som genomförs enligt denna 

förordning. Företrädaren ska ha tillgång till 

innehållet i de relevanta handlingarna i 

sökandens akt, inklusive den särskilda 

broschyren för ensamkommande barn.  

Denna punkt ska inte påverka 

tillämpningen av de relevanta 

bestämmelserna i artikel 25 i direktiv 

2013/32/EU. 

Denna punkt ska inte påverka 

tillämpningen av de relevanta 

bestämmelserna i artikel 25 i direktiv 

2013/32/EU. 

 På grund av sin sårbarhet bör 

ensamkommande barn överföras till en 

annan medlemsstat endast om en sådan 

överföring är till barnets bästa. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka ensamkommande barns rättigheter och att 

understryka att staten har ansvar för dem. 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led a 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 8 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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a) Möjligheterna till 

familjeåterförening. 

a) Bevarande av familjelivet, 

inbegripet möjligheterna till 

familjeåterförening. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att stärka garantierna för barn genom att bredda 

medlemsstaternas skyldigheter gentemot dem. Det är kopplat till de andra ändringsförslagen 

till artikel 8. 

 

Ändringsförslag   19 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personalen vid de behöriga myndigheter 

som avses i artikel 47 och som handlägger 

framställningar rörande ensamkommande 

barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig 

fortbildning om underårigas särskilda 

behov. 

Personalen vid de behöriga myndigheter 

som avses i artikel 47 och som handlägger 

framställningar rörande ensamkommande 

barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig 

fortbildning om underårigas särskilda 

behov. Denna fortbildning ska inbegripa 

moduler om riskbedömning för att 

anpassa omsorgen och skyddet beroende 

på barnets individuella behov, med 

särskilt fokus på tidig identifiering av 

offer för människohandel och övergrepp, 

liksom utbildning i god praxis för att 

förhindra försvinnanden. 

Motivering 

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga genom att stärka 

garantierna för att de kommer att få lämplig vård och omsorg av medlemsstaternas behöriga 

myndigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 7, 8 och 10. 

 

Ändringsförslag   20 
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Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 10 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I frånvaro av en familjemedlem eller en 

släkting som avses i punkterna 2 och 3 ska 

ansvarig medlemsstat vara den där den 

underårige först har lämnat in sin ansökan 

om internationellt skydd förutsatt att det 

inte kan styrkas att det inte är för den 

underåriges bästa. 

I frånvaro av en familjemedlem eller en 

släkting enligt vad som avses i punkterna 2 

och 3 ska ansvarig medlemsstat vara den 

där den underårige vistas eller har lämnat 

in en asylansökan, förutsatt att detta är till 

den underåriges bästa. 

Motivering 

Detta ändringsförslag är kopplat till det föregående till artikel 8. Staten har ansvar för alla 

ensamkommande barn som befinner sig på dess territorium. 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den medlemsstat i vilken en ansökan om 

internationellt skydd lämnas in och som 

genomför förfarandet för att fastställa 

ansvarig medlemsstat får när som helst 

innan en ansvarig medlemsstat fastställts 

anmoda en annan medlemsstat att överta en 

sökande för att sammanföra alla 

närstående, även om den andra 

medlemsstaten inte är ansvarig enligt 

kriterierna i artiklarna 10 till 13 och 18. De 

berörda personerna måste lämna sitt 

samtycke skriftligen. 

Den medlemsstat i vilken en ansökan om 

internationellt skydd lämnas in och som 

genomför förfarandet för att fastställa 

ansvarig medlemsstat får när som helst 

innan en ansvarig medlemsstat fastställts 

anmoda en annan medlemsstat att överta en 

sökande för att sammanföra alla närstående 

eller på grundval av familjeband, 

kulturella band eller sociala förbindelser 

eller språkkunskaper som skulle 

underlätta för dennes integrering i den 

andra medlemsstaten, även om den andra 

medlemsstaten inte är ansvarig enligt 

kriterierna i artiklarna 10 till 13 och 18. De 

berörda personerna måste lämna sitt 

samtycke skriftligen. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 

Förordning (EU) nr 604/2013 

Artikel 29 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte hålla en person i 

förvar enbart av det skälet att han eller hon 

är föremål för det förfarande som fastställs 

genom denna förordning. 

Medlemsstaterna får inte hålla en person i 

förvar enbart av det skälet att han eller hon 

är föremål för det förfarande som fastställs 

genom denna förordning. Förvar ska alltid 

förbli en sista utväg, och alternativ till 

förvar ska alltid prioriteras. Barn ska inte 

hållas i förvar, eftersom förvar aldrig kan 

vara till barnets bästa. Underåriga och 

familjer med underåriga barn ska 

inkvarteras tillsammans i icke 

frihetsberövande boenden ute i samhället. 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att se till att det vidtas lämpliga åtgärder till barnens bästa. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 49 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta 

och sköta verksamheten i ett nät för de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 

47.1 för att förbättra det praktiska 

samarbetet och informationsutbytet i alla 

frågor som gäller tillämpningen av den 

föreliggande förordningen, däribland 

utvecklingen av praktiska verktyg och 

riktlinjer. 

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta 

och sköta verksamheten i ett nätverk för de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 

47.1 för att förbättra det praktiska 

samarbetet och informationsutbytet i alla 

frågor som gäller tillämpningen av den 

föreliggande förordningen, däribland 

utvecklingen av praktiska verktyg och 

riktlinjer. De behöriga myndigheterna i 

kandidatländer och potentiella 

kandidatländer samt i länder som 

omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken får inbjudas att 

samarbeta med detta nätverk. 
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