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Frågor för skriftligt besvarande E-005767/2017 

till kommissionen 
Artikel 130 i arbetsordningen 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Josef 

Weidenholzer (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Laura 

Ferrara (EFDD), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Eleonora Evi 

(EFDD), Stefan Eck (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Eva Joly 

(Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Norica Nicolai (ALDE), Elena Valenciano (S&D), 

Claude Rolin (PPE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Andrejs Mamikins (S&D), Tanja Fajon (S&D), Hilde Vautmans 

(ALDE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Nessa Childers (S&D), Miguel Urbán Crespo 

(GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), 

Ernest Urtasun (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Javier Nart (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells 

(ALDE), Mady Delvaux (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sabine Lösing (GUE/NGL), Jordi Solé 

(Verts/ALE), Soraya Post (S&D), Dietmar Köster (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Ivan 

Jakovčić (ALDE), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Nikolaos 

Chountis (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL) och José Inácio Faria (PPE) 

Angående: Tillämpning av omplaceringsbesluten 2015/1523 och 2015/1601 innan de löper ut (26 
september 2017) 

I en dom av den 6 september 2017 ogillade domstolen Slovakiens och Ungerns talan om 
ogiltigförklaring av beslut om omplacering, efter att ha konstaterat att ”vissa medlemsstaters bristande 
samarbetsvilja” är den främsta orsaken till det låga antalet omplaceringar av personer som söker 
internationellt skydd. 

I rapporten Relocation not Procrastination från Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE) 
fastställs att det politiska och rättsliga motståndet mot omplacering av personer som söker 
internationellt skydd tar sig många olika uttryck: allt från vissa medlemsstaters orimliga preferenser till 
allvarlig eftersläpning både med att anslå omplaceringsplatser och med att behandla ärenden och 
lägga fram förslag i Italien och Grekland1. 

Det är inte långt kvar till sista giltighetsdatum (26 september 2017) för omplaceringsbesluten 
2015/1523 och 2015/1601.  

1. Har kommissionen för avsikt att inleda andra överträdelseförfaranden mot medlemsstater som 
inte följer bestämmelserna? 

2. Har kommissionen för avsikt att se över återsändanden i enlighet med Dublinsystemet till Italien 
och Grekland och prioritera solidaritetsaspekterna i omplaceringssystemet? 

3. I september 2015 aviserade ordförande Juncker en permanent omplaceringsmekanism inom 
ramen för Dublinsystemet och i maj 2017 uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett nytt omplaceringsförslag i väntan på översyn av Dublinsystemet. Därför undrar vi varför 
kommissionsledamot Avramopoulos har sagt att kommissionen inte kommer att lägga fram några 
nya omplaceringsförslag? 

                                                      
1  https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdf 


