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KORTFATTAD MOTIVERING 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som syftar till att omarbeta och ersätta 

rådets förordning (EG) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 

medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan som en tredjelandsmedborgare eller 

en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. Mot bakgrund av migrations- och 

flyktingkrisen har det blivit nödvändigt att reformera Dublinsystemet, både för att förenkla 

det och göra det mer effektivt i praktiken och för att ta hänsyn till att vissa medlemsstater 

utsatts för ett oproportionerligt högt ansökningstryck. 

Korrigeringsmekanismen  

För att förslaget ska kunna genomföras krävs anslag på 1,828 miljarder euro för perioden 

2017–2020. Detta bör täcka överföringskostnaderna när ”rättvisemekanismen” har aktiverats 

till förmån för en medlemsstat, liksom inrättandet och driften av it-systemet för registrering 

och automatisk tilldelning av asylsökande samt kostnaderna för att skapa ytterligare 

mottagningskapacitet och tillhandahålla livsmedel och grundläggande tjänster till de 

överförda asylsökande. 

Föredraganden konstaterar att kommissionen fastställer ett tröskelvärde för hur många 

asylansökningar som ska lämnas in innan den korrigerande tilldelningsmekanismen aktiveras 

automatiskt. Föredraganden anser att det är nödvändigt att införa en sådan tröskel för att 

undvika att en medlemsstat utsätts för oproportionerligt högt tryck i fråga om asylansökningar 

eller att medlemsstaten begär att få använda denna mekanism trots att den bara tar emot ett 

mindre antal asylsökande sett till fördelningsnyckeln. 

Föredraganden anser dock att kommissionen, genom att fastställa tröskelvärdet till 150 

procent av medlemsstaternas referenstilldelningar, lägger alltför stor börda på vissa 

medlemsstater, eftersom dessa inte kan aktivera solidaritetsmekanismen förrän de på egen 

hand ansvarar för mer än 50 procent fler ansökningar än vad de klarar av. Dessutom anser 

föredraganden att en alltför låg tröskel utan kompletterande villkor skulle kunna leda till att 

medlemsstater avhänder sig sitt ansvar för att kontrollera och förvalta sina gränser. Han 

föreslår därför att denna tröskel fastställs till 100 procent av en medlemsstats 

referenstilldelning men att man samtidigt förebygger en eventuell slapp gränspolitik genom 

att lägga till en klausul om ömsesidig solidaritet som gör det möjligt att upphäva 

korrigeringsmekanismen om en medlemsstat inte på lämpligt sätt fullgör sina skyldigheter att 

bevaka sina yttre gränser i enlighet med förordningen om en europeisk gräns- och 

kustbevakning. Slutligen föreslår han att korrigeringsmekanismen ska upphöra att tillämpas 

först när antalet asylansökningar till den gynnade medlemsstaten sjunkit till 90 procent av 

referenstilldelningen, så att man undviker upprepade aktiveringar och återaktiveringar av 

systemet.  

Överföringskostnader  

Av de 1,828 miljarder euro som finns tillgängliga öronmärks 375 miljoner till kostnaderna för 

överföringar mellan medlemsstaterna, för totalt 750 000 överförda personer. Enligt artikel 42 i 

förslaget till omarbetning ska den gynnade medlemsstat som överför en asylsökande till en 

tilldelad medlemsstat ersättas med ett schablonbelopp på 500 euro för varje person som 

överförs.  



 

PE597.582v02-00 4/15 AD\1126078SV.docx 

SV 

Föredraganden stöder förslaget om att den stat som ansvarar för överföringen ska ha rätt till 

ersättning. Han anser att en schablonersättning är berättigad, eftersom man då undviker den 

enorma byråkratiska börda det skulle innebära att kontrollera de faktiska kostnaderna. Dock 

anser han att kommissionen, när den fastställer detta belopp till 500 euro per överförd person 

under förevändningen att mellanskillnaden mellan detta belopp och de faktiska kostnaderna 

kan hjälpa de mest utsatta medlemsstaterna, inte tar hänsyn till att det nyligen inrättades ett 

nödhjälpsinstrument1 som ska komplettera insatserna från de medlemsstater som drabbats 

särskilt av en plötslig, stor tillströmning av tredjelandsmedborgare (flyktingar och migranter) 

på sitt territorium. 

Föredraganden föreslår därför att detta schablonbelopp fastställs till 300 euro per person som 

överförs, så att man hamnar lite närmare de uppskattade faktiska kostnaderna. Det totala 

beloppet för överföringar under perioden 2017–2020 skulle således bli 225 miljoner euro, 

vilket gör det möjligt att spara 150 miljoner. Av dessa besparingar skulle minst 110 miljoner 

euro kunna avsättas till reserven för katastrofbistånd (30 miljoner 2017 och 40 miljoner per år 

2018 och 2019) innan dess rättsliga grund löper ut i mars 2019.  

Ekonomisk solidaritet och skapandet av en ”Dublinreserv” under Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif)  

Föredraganden påpekar att kommissionens förslag syftar till att ålägga medlemsstaterna att 

bidra ekonomiskt när de vägrar att ta ansvar för de asylsökande som de tilldelas genom 

fördelningsmekanismen, och anser att detta förslag är legitimt, nödvändigt och 

proportionerligt. Han betonar att detta obligatoriska ekonomiska bidrag inte alls är ett straff, 

utan ett sätt att åstadkomma en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan 

medlemsstaterna (artikel 80 i EUF-fördraget). Han anser dock att den finansiella mekanism 

som kommissionen föreslår i detta fall inte är den lämpligaste, vare sig när det gäller beloppet 

eller formen.  

För den ekonomiska solidaritetens skull föreslår föredraganden att en medlemsstat som 

underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt den korrigerande tilldelningsmekanismen ska 

betala, för varje sökande som den skulle ha tilldelats, 50 000 euro det första och andra året, 

75 000 euro det tredje och fjärde året samt 100 000 euro det femte och de följande åren. Dessa 

belopp skulle betalas in till Amif, som inrättats genom förordning (EU) nr 516/2014, för att 

skapa en ”Dublinreserv”. Denna reserv kan naturligtvis inte skapas förrän i samband med den 

översyn av Amif som enligt artikel 60 i förordning 514/2014 och artikel 28 i förordning (EU) 

nr 516/2014 ska genomföras senast den 30 juni 2020. Om en medlemsstat underlåter att betala 

ska kommissionen hålla inne dessa belopp från de utbetalningar som ska göras till den 

medlemsstaten från andra unionsfonder. 

Anslagen i denna ”Dublinreserv” är avsedda att täcka beviljandet av ett schablonbelopp per 

asylsökande som fördelas proportionellt mellan de medlemsstater som på rätt sätt deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen. I beslut (EU) 2015/1601 anges att 

omplaceringsåtgärder berättigar till stöd från Amif. I detta syfte ska 

omplaceringsmedlemsstaterna erhålla ett schablonbelopp på 6 000 euro för varje person som 

ansöker om internationellt skydd och omplaceras på deras territorium. För vidarebosättning 

uppgår detta belopp till 10 000 euro per person. Föredraganden anser därför att det är lämpligt 

att ge ekonomiskt stöd till de medlemsstater som deltar i denna solidaritetsmekanism. Enligt 

                                                 
1 Rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen. 
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det föreslagna systemet skulle beloppen per sökande av detta ekonomiska stöd öka i 

förhållande till de bördor som vissa medlemsstater måste ta på sig på grund av att andra 

medlemsstater inte deltar.  

Det automatiska systemet för registrering och uppföljning av ansökningar  

Av beloppet på 1,828 miljarder euro avsätts 3,603 miljoner till eu-LISA:s budget för 

utarbetandet, utvecklingen och driften av det automatiska it-systemet för fördelning av 

asylsökande. När den tilldelade medlemsstaten har fastställts med hjälp av det automatiska 

systemet för registrering och uppföljning av ansökningar och tilldelningsmekanismen i artikel 

44, måste en uppgift om detta automatiskt föras in i Eurodac. Korrigeringsmekanismens 

centrala system och Eurodacs centrala system måste således vara kompatibla. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetutskottet 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 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Europeiska byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området frihet, säkerhet och rättvisa som 

inrättades genom förordning (EU) nr 

1077/201121 bör vara ansvarig för att 

förbereda, utveckla och driva det centrala 

systemet och infrastrukturen för 

kommunikation mellan det centrala 

systemet och de nationella 

infrastrukturerna. 

(30) Europeiska byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

som inrättades genom förordning (EU) nr 

1077/201121, bör vara ansvarig för 

utarbetandet, utvecklingen och driften av 

det centrala systemet, dess kompatibilitet 

med andra system samt infrastrukturen för 

kommunikation mellan det centrala 

systemet och de nationella 

infrastrukturerna. 

________________ _____________ 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 

oktober 2011 om inrättande av en 

Europeisk byrå för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT 

L 286, 1.11.2011, s. 1). 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 

oktober 2011 om inrättande av en 

Europeisk byrå för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT 

L 286, 1.11.2011, s. 1). 



 

PE597.582v02-00 6/15 AD\1126078SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) En referensnyckel som bygger på 

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. 

(32) En referensnyckel som bygger på 

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 tryck. 

Tillämpningen av den korrigerande 

tilldelningen till förmån för en 

medlemsstat bör utlösas automatiskt om 

någon medlemsstat ansvarar för mer än 

100 % 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. 

Motivering 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 34 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Enligt mekanismen ska kostnaderna 

för överföring av den sökande till den 

tilldelade medlemsstaten ersättas från EU:s 

budget. 

(34) Enligt mekanismen bör kostnaderna 

för överföring av den sökande till den 

tilldelade medlemsstaten ersättas från EU:s 

budget genom ett schablonbelopp på 300 

euro per överförd person. 

Motivering 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) En tilldelad medlemsstat får 

besluta att under en tolvmånadersperiod 

inte godta tilldelning av asylsökande; i så 

fall ska uppgift om detta föras in i det 

automatiska systemet och övriga 

medlemsstater, kommissionen och 

Europeiska unionens asylbyrå underrättas. 

Sökande som skulle ha tilldelats den 

medlemsstaten ska då tilldelas övriga 

medlemsstater istället. Den medlemsstat 

som tillfälligt inte deltar i den korrigerande 

tilldelningen bör betala en 

solidaritetsavgift på 250 000 euro per 

vägrad sökande till den andra 
medlemsstat som fastställs som ansvarig 

för att pröva asylansökan. Kommissionen 

bör anta närmare bestämmelser om 

tillämpningen av solidaritetsavgiften i en 

genomförandeakt. Europeiska unionens 

(35) En tilldelad medlemsstat som under 

en tolvmånadersperiod inte godtar de 

tilldelade sökande bör föra in en uppgift 

om detta i det automatiska systemet och 

underrätta övriga medlemsstater, 

kommissionen och Europeiska unionens 

asylbyrå. De sökande som skulle ha 

tilldelats den medlemsstaten bör då 

tilldelas övriga medlemsstater i stället. En 

fond (nedan kallad Dublinreservfonden) 

bör inrättas, och den medlemsstat som inte 

deltar i den korrigerande tilldelningen bör 

till denna fond, med avseende på varje 

tilldelad sökande som medlemsstaten inte 

godtar, göra årliga inbetalningar på 

50 000 euro för det första och det andra 

året, 75 000 euro för det tredje och det 

fjärde året och 100 000 euro för de 

efterföljande åren. Medlen i denna 
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asylbyrå ska övervaka och till 

kommissionen årligen rapportera om 

tillämpningen av systemet med 

solidaritetsavgifter. 

Dublinreservfond är avsedda att täcka 

utbetalningen av ett schablonbelopp per 

asylsökande som fördelas proportionellt 

mellan de medlemsstater som deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen. Om 

en medlemsstat underlåter att betala bör 

kommissionen hålla inne samma belopp 

från de utbetalningar som ska göras till 

den medlemsstaten från andra 

unionsfonder. Kommissionen bör anta 

närmare bestämmelser om tillämpningen 

av den ovan angivna principen i en 

genomförandeakt, och Europeiska 

unionens asylbyrå kommer att övervaka 

tillämpningen och årligen rapportera till 

kommissionen. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Det är nödvändigt att säkerställa 

överensstämmelse mellan bestämmelserna 

om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) 

nr 604/2013 och motsvarande 

bestämmelser i den här förordningen. Man 

bör även se till att den här förordningen 

överensstämmer med [förslag till 

förordning om omarbetning av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 603/2013] . 

(41) Det är nödvändigt att säkerställa 

överensstämmelse mellan bestämmelserna 

om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) 

nr 604/2013 och motsvarande 

bestämmelser i den här förordningen. Man 

bör även se till att den här förordningen 

överensstämmer med [förslag till 

förordning om omarbetning av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 603/2013] . När den tilldelade 

medlemsstaten har fastställts med hjälp av 

det automatiska systemet för registrering 

och uppföljning av ansökningar och för 

tilldelningsmekanismen i artikel 44 bör en 

uppgift om detta automatiskt föras in i 

Eurodac. Korrigeringsmekanismens 

centrala system och Eurodacs centrala 

system måste således vara kompatibla. 

Motivering 

Detta ändringsförslag förtydligar kopplingen mellan de båda förordningarna i syfte att 

garantera enhetlighet mellan de två systemen på grundval av deras kompatibilitet. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Punkt 1 ska tillämpas när det 

automatiska system som avses i artikel 

44.1 anger att antalet ansökningar om 

internationellt skydd för vilka en given 

medlemsstat är ansvarig enligt kriterierna i 

kapitel III, artiklarna 3.2, 3.3, 18 och 19 

tillsammans med antalet personer som 

faktiskt vidarebosatts överstiger 150 % av 

det referenstal som fastställts för 

medlemsstaten med hjälp av 

referensnyckeln i artikel 35. 

2. Punkt 1 ska tillämpas när det 

automatiska system som avses i artikel 

44.1 anger att antalet ansökningar om 

internationellt skydd för vilka en given 

medlemsstat är ansvarig enligt kriterierna i 

kapitel III, artiklarna 3.2, 3.3, 18 och 19 

tillsammans med antalet personer som 

faktiskt vidarebosatts överstiger 100 % av 

det referenstal som fastställts för 

medlemsstaten med hjälp av 

referensnyckeln i artikel 35. 

Motivering 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ekonomisk solidaritet Ekonomisk solidaritet och inrättandet av 

Dublinreservfonden 

 



 

PE597.582v02-00 10/15 AD\1126078SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tre månader efter denna 

förordnings ikraftträdande, och vid 

utgången av varje tolvmånadersperiod 

därefter, får en medlemsstat i det 

automatiska systemet föra in uppgift om 

att den tillfälligt inte kommer att delta i 

den korrigerande tilldelningsmekanism 

som inrättas genom kapitel VII i denna 

förordning i egenskap av tilldelad 

medlemsstat; den ska i så fall underrätta 

övriga medlemsstater, kommissionen och 

Europeiska unionens asylbyrå. 

1. En medlemsstat som underlåter att 

uppfylla sina skyldigheter som tilldelad 

medlemsstat enligt den korrigerande 

tilldelningsmekanismen i kapitel VII bör, 

vid utgången av varje tremånadersperiod 

efter denna förordnings ikraftträdande och 

vid utgången av varje tolvmånadersperiod 

därefter, föra in en uppgift om detta i det 

automatiska systemet och underrätta 

övriga medlemsstater, kommissionen och 

Europeiska unionens asylbyrå om detta. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid utgången av den 

tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 

ska det automatiska systemet meddela den 

medlemsstat som inte deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen om 

hur många asylansökningar landet i annat 

fall skulle ha tilldelats. Därefter ska 

medlemsstaten betala en solidaritetsavgift 

på 50 000 euro per sökande som annars 

skulle tilldelats den medlemsstaten under 

den aktuella tolvmånadersperioden. 

Solidaritetsavgiften ska betalas till den 

medlemsstat som fastställs som ansvarig 

för att pröva asylansökan. 

3. Vid utgången av den 

tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 

ska det automatiska systemet meddela den 

medlemsstat som inte deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen om 

hur många sökande landet i annat fall 

skulle ha tilldelats. En fond (nedan kallad 

Dublinreservfonden) ska inrättas, och den 

medlemsstat som inte deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen ska 

till denna fond, med avseende på varje 

tilldelad sökande som medlemsstaten inte 

godtar, göra årliga inbetalningar på 

50 000 euro för det första och det andra 

året, 75 000 euro för det tredje och det 

fjärde året och 100 000 euro för 

efterföljande år. Medlen i denna 

Dublinreservfond ska täcka utbetalningen 

av ett schablonbelopp per asylsökande 
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som fördelas proportionellt mellan de 

medlemsstater som deltar i den 

korrigerande tilldelningsmekanismen. Om 

en medlemsstat underlåter att betala ska 

kommissionen hålla inne samma belopp 

från de utbetalningar som ska göras till 

den medlemsstaten från andra 

unionsfonder. 

 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 42 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den tilldelande medlemsstaten ska ersättas 

med ett schablonbelopp på 500 euro per 

person som överförts till den tilldelade 

medlemsstaten enlighet med artikel 38 c. 

Detta finansiella stöd ska utbetalas enligt 

förfarandena i artikel 18 i förordning (EU) 

nr 516/2014. 

Den gynnade medlemsstaten ska ersättas 

med ett schablonbelopp på 300 euro per 

person som överförs till den tilldelade 

medlemsstaten i enlighet med artikel 38 c. 

Detta finansiella stöd ska utbetalas enligt 

förfarandena i artikel 18 i förordning (EU) 

nr 516/2014. 

Motivering 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 43 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det automatiska systemet ska underrätta 

medlemsstaterna och kommissionen så 

snart antalet asylansökningar för vilka den 

Det automatiska systemet ska underrätta 

medlemsstaterna och kommissionen så 

snart antalet asylansökningar för vilka den 



 

PE597.582v02-00 12/15 AD\1126078SV.docx 

SV 

tilldelande medlemsstaterna är ansvarig 

enligt denna förordning sjunker under 150 

% av dess andel i enlighet med artikel 35.1. 

gynnade medlemsstaten är ansvarig enligt 

denna förordning sjunker under 90 % av 

dess andel i enlighet med artikel 35.1. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – styck 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om en medlemsstat inte på lämpligt sätt 

fullgör sina skyldigheter i fråga om att 

förvalta sina yttre gränser i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/16241a får rådet 

med kvalificerad majoritet besluta att 

upphäva den korrigerande 

tilldelningsmekanismen. Beslutet att 

upphäva denna mekanism ska vara giltigt 

under en bestämd period på högst ett år. 

 ___ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 

rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 

16.9.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kompatibiliteten mellan det 

datoriserade systemet och Eurodac ska 

säkerställas genom en direkt 

kommunikationskanal mellan de centrala 

systemen, så att automatisk överföring av 
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information om vilken tilldelad 

medlemsstat som fastställts genom 

korrigeringsmekanismen möjliggörs. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Europeiska byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området frihet, säkerhet och rättvisa som 

inrättades genom förordning (EU) nr 

1077/2011 ska vara ansvarig för att 

förbereda, utveckla och driva det centrala 

systemet och infrastrukturen för 

kommunikation mellan det centrala 

systemet och de nationella 

infrastrukturerna. 

3. Europeiska byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

som inrättades genom förordning (EU) nr 

1077/2011, bör vara ansvarig för 

utarbetandet, utvecklingen och driften av 

det centrala systemet, dess kompatibilitet 

med andra system samt infrastrukturen för 

kommunikation mellan det centrala 

systemet och de nationella 

infrastrukturerna. 
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