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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og 

procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en 

ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger 

eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0270), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, litra e, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0173/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

tjekkiske deputeretkammer, det tjekkiske senat, det italienske senat, den ungarske 

nationalforsamling, det polske parlament (Sejm), det polske senat, det rumænske 

deputeretkammer og den slovenske nationalforsamling, om, at udkastet til 

lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg1, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. december 20162, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter3, 

– der henviser til skrivelse af 30. november 2016 fra Retsudvalget til Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 

104, stk. 3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8–0000/2017), 

                                                 
1 EUT C 34 af 2.2.2017, s. 144. 
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
3 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 
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A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 

tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 

indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 

det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 

nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

uden indholdsmæssige ændringer; 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 

henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Den Europæiske Unions 

Asylagentur bør yde passende støtte til 

gennemførelsen af denne forordning, 

navnlig ved at fastsætte en referencenøgle 

for fordelingen af asylansøgere inden for 

rammerne af den korrigerende 

fordelingsmekanisme og ved hvert år at 

tilpasse de tal, der ligger til grund for 

referencenøglen samt en referencenøgle 

baseret på data fra Eurostat. 

(9) Den Europæiske Unions 

Asylagentur ("Asylagenturet") bør yde 

passende støtte til gennemførelsen af denne 

forordning, navnlig ved at fastsætte en 

referencenøgle for fordelingen af 

asylansøgere inden for rammerne af den 

korrigerende fordelingsmekanisme og ved 

hvert år at tilpasse de tal, der ligger til 

grund for referencenøglen samt en 

referencenøgle baseret på data fra Eurostat. 

Asylagenturet bør også udarbejde 

informationsmateriale i tæt samarbejde 

med de relevante myndigheder i 

medlemsstaterne. Asylagenturet bør 

gradvis overtage ansvaret for flytning af 

ansøgere om eller modtagere af 

international beskyttelse i henhold til 

denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslagene ajourfører betragtningen i lyset af ændringerne, navnlig i artikel 6 og 

38. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) I overensstemmelse med FN's 

konvention om barnets rettigheder fra 1989 

og med Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder bør 

medlemsstaterne først og fremmest tage 

hensyn til barnets tarv ved anvendelsen af 

denne forordning. Ved vurderingen af 

  (Vedrører ikke den danske tekst.)  
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barnets tarv bør medlemsstaterne navnlig 

tage behørigt hensyn til den mindreåriges 

trivsel og sociale udvikling, 

sikkerhedsovervejelser og den 

mindreåriges egen mening under 

hensyntagen til vedkommendes alder og 

modenhed, herunder vedkommendes 

baggrund. Der bør endvidere fastsættes 

specifikke proceduregarantier for 

uledsagede mindreårige på grund af deres 

særlige sårbarhed. 

Or. en 

Begrundelse 

Sproglig ændring i forbindelse med ændringerne i artikel 8. 

 

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 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag er en konsekvens af, at artikel 3, stk. 3, udgår. Ordføreren er ikke som 

sådan imod anvendelsen af procedurer for antagelse til behandling, men hvis de anvendes, 

før det er fastslået, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, vil det indebære, at 

frontlinjemedlemsstaterne pålægges en urimelig (ny) ekstra byrde. Det vil stadig være muligt 

for medlemsstaterne at gennemgå en procedure for antagelse til behandling, når først 

ansøgeren er i den ansvarlige medlemsstat (i overensstemmelse med bestemmelserne i 

asylprocedureforordningen). Hvad angår sikkerhedsmæssige spørgsmål behandles disse 

separat. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) En medlemsstats samlede 

behandling af ansøgningerne om 

international beskyttelse fra medlemmerne 

af en familie gør det muligt at sikre, at 

ansøgningerne behandles grundigt, og at de 

afgørelser, der træffes om dem, stemmer 

overens, og at medlemmerne af en familie 

ikke adskilles. 

(18) En medlemsstats samlede 

behandling af ansøgningerne om 

international beskyttelse fra medlemmerne 

af en familie gør det muligt at sikre, at 

ansøgningerne behandles grundigt, og at de 

afgørelser, der træffes om dem, stemmer 

overens, og at medlemmerne af en familie 

ikke adskilles. Den samlede behandling af 

en families ansøgninger berører ikke en 

ansøgers ret til at indgive en ansøgning 

individuelt. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er en præcisering af gældende lovgivning snarere end en ændring. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

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 

(20) For at sikre fuld overholdelse af 

princippet om familiens enhed og barnets 

tarv bør eksistensen af et 

afhængighedsforhold mellem en ansøger 
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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 

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. 

og vedkommendes barn, bror/søster eller 

forælder 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. 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 værge, der har til opgave at 

sikre, at alle den mindreåriges rettigheder 

overholdes. Forud for alle afgørelser om 

overførsel af en uledsaget mindreårig bør 

et tværfagligt team med de nødvendige 

kvalifikationer og den nødvendige 

ekspertise foretage en vurdering af, hvad 

der er i barnets tarv. 

Or. en 

Begrundelse 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Hvis en medlemsstat påtager sig 

ansvaret for at behandle en ansøgning, der 

er indgivet i den, i tilfælde hvor det ikke 

henhører under dens ansvar at behandle 

den i henhold til de kriterier, der er fastsat i 

denne forordning, kan det underminere 

systemets effektivitet og bæredygtighed og 

bør kun ske i ekstraordinære tilfælde. En 

medlemsstat bør derfor udelukkende 

kunne fravige ansvarskriterierne af 

humanitære grunde, navnlig af 

familiemæssige grunde, inden det er 

fastslået, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, og behandle en ansøgning om 

international beskyttelse, som er indgivet 

til den eller til en anden medlemsstat, selv 

om denne behandling ikke er dens ansvar 

i henhold til de bindende kriterier, som er 

fastsat i denne forordning. 

(21) En medlemsstat bør kunne fravige 

ansvarskriterierne og behandle en 

ansøgning om international beskyttelse, 

som er indgivet til den eller til en anden 

medlemsstat, selv om denne behandling 

ikke er dens ansvar i henhold til de 

bindende kriterier, som er fastsat i denne 

forordning. For at modvirke fænomenet 

med sekundære bevægelser og tilskynde 

asylansøgere til at indgive deres 

ansøgning straks i den første medlemsstat, 

de ankommer til bør en ansøger have 

mulighed for at indgive en skriftlig, 

behørigt begrundet anmodning – navnlig 

på grundlag af vedkommendes udvidede 

familie, kulturelle eller sociale bånd eller 

sprogkundskaber, som vil fremme 

vedkommendes integration i en bestemt 

medlemsstat – om, at vedkommendes 

ansøgning behandles i den medlemsstat, 

som ansøgningen blev indgivet til, eller 

om, at denne medlemsstat anmoder en 

anden medlemsstat om at påtage sig 

ansvaret. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette svarer til ændringerne i artikel 19, som tilstræber en tilbagevenden til ordlyden i 

Dublin III, der gav medlemsstaterne større fleksibilitet og diskretionære beføjelser til at 

påtage sig ansvar, også i tilfælde hvor de gældende regler ikke ville tvinge dem til det. For at 

modvirke sekundære bevægelser og tilbyde et let redskab til at matche ansøgere og 

medlemsstater bør det også være muligt for en ansøger at anmode en bestemt medlemsstat om 

at påtage sig ansvaret for vedkommendes ansøgning. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 
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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 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. 

(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 

foretager sekundære bevægelser mellem 

medlemsstaterne, bør der fastlægges 

procedurer med henblik på at sikre 

ansøgernes og medlemsstaternes 

samarbejde for at fjerne incitamentet for 

dem til at modarbejde, at denne 

forordning kommer til at fungere. Det er 

også nødvendigt at fastsætte klare 

forpligtelser, som ansøgeren skal 

overholde inden for rammerne af 

proceduren, og sikre, at alle ansøgere 

bliver ordentligt informeret om 

anvendelsen af denne forordning. Støtten 

til og beskyttelsen af mindreårige, navnlig 

uledsagede mindreårige, bør styrkes. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren har valgt en anden filosofi med henblik på at tackle sekundære bevægelser. I 

stedet for at forsøge at indføre ineffektive sanktioner over for adfærd, der er grundlæggende 

rationel under de nuværende regler, bør vi stræbe efter at fjerne de underliggende årsager til, 

at folk foretager sekundære bevægelser. Det bør ikke være muligt for en ansøger at få 

indflydelse på, hvilken medlemsstat der får ansvaret for vedkommendes ansøgning, ved at 

tage dertil. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Recital 22 a (new) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22 a) For at øge ansøgernes forståelse 

af, hvordan det fælles europæiske 

asylsystem fungerer, er det nødvendigt at 
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forbedre formidlingen af information 

betragteligt. Investeringer i udlevering af 

tilgængelig information til ansøgerne på 

et tidligt tidspunkt vil i betydelig grad øge 

sandsynligheden for, at de forstår, 

accepterer og efterlever procedurerne i 

denne forordning i større udstrækning 

end hidtil. For at mindske de 

administrative krav og anvende de fælles 

ressourcer effektivt bør Asylagenturet 

udvikle passende informationsmateriale i 

tæt samarbejde med de nationale 

myndigheder. Asylagenturet bør anvende 

moderne informationsteknologi fuldt ud, 

når dette materiale udvikles. For at bistå 

asylansøgerne ordentligt bør 

Asylagenturet også udvikle audiovisuelt 

informationsmateriale, der kan anvendes 

som et supplement til skriftligt 

informationsmateriale. Asylagenturet bør 

være ansvarligt for at vedligeholde et 

særligt websted for ansøgere og 

potentielle ansøgere med information om, 

hvordan det fælles europæiske asylsystem 

fungerer, for at danne modvægt til de ofte 

ukorrekte oplysninger, smuglerne giver 

dem. Det informationsmateriale, der 

udvikles af Asylagenturet, bør oversættes 

til og stilles til rådighed på alle de 

vigtigste sprog, som tales af asylansøgere, 

der ankommer til Europa. 

Or. en 

Begrundelse 

Selv om det er en investering for Den Europæiske Union og for medlemsstaterne at stille 

bedre information til rådighed for ansøgerne, kan det potentielt bidrage til at mindske større 

omkostninger andre steder i systemet, ved at man undgår sekundære bevægelser, dyre 

sekundære flytninger og retssager. Det vil samtidig bidrage meget til at øge forståelsen og 

accepten af det fælles europæiske asylsystem. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22 b) Forskellige kategorier af ansøgere 

har forskellige informationsbehov, og 

informationen skal derfor stilles til 

rådighed på forskellige måder og være 

tilpasset disse behov. Det er navnlig vigtigt 

at sikre, at mindreårige har adgang til 

børnevenlig information, der er særligt 

tilpasset deres behov og situation. Det kan 

spille en afgørende rolle for både at skabe 

en positiv atmosfære for den mindreårige, 

men også for at opdage tilfælde af 

mistanke om menneskehandel, at der 

stilles korrekt og kvalitetspræget 

information til rådighed for både 

ledsagede og uledsagede mindreårige i et 

børnevenligt miljø. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne betragtning tydeliggør grundene til de forskellige informationskategorier, der er 

medtaget i artikel 6. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Der bør afholdes en personlig 

samtale med ansøgeren for at lette 

afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 

om international beskyttelse, medmindre 

ansøgeren er forsvundet eller har fremlagt 

tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Så 

snart ansøgningen om international 

beskyttelse er indgivet, bør ansøgeren 

navnlig informeres om anvendelsen af 

denne forordning, og om, at den 

pågældende ikke kan vælge, hvilken 

(23) Der bør afholdes en personlig 

samtale med ansøgeren for at lette 

afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 

om international beskyttelse, medmindre 

ansøgeren er forsvundet eller har fremlagt 

tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Så 

snart ansøgningen om international 

beskyttelse er indgivet, bør ansøgeren 

navnlig informeres om anvendelsen af 

denne forordning, og om, at den 

pågældende ikke kan vælge, hvilken 
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medlemsstat der skal behandle 

vedkommendes ansøgning, samt om den 

pågældendes forpligtelser i henhold til 

denne forordning og konsekvenserne af 

ikke at opfylde disse forpligtelser. 

medlemsstat der skal behandle 

vedkommendes ansøgning, samt om den 

pågældendes forpligtelser i henhold til 

denne forordning og konsekvenserne af 

ikke at opfylde disse forpligtelser. 

Ansøgeren bør også informeres fuldt ud 

om sine rettigheder, herunder retten til 

adgang til effektive retsmidler og til 

juridisk bistand. Informationen til 

ansøgeren bør gives på et sprog, 

vedkommende forstår, i kortfattet, klar, 

letforståelig og lettilgængelig form og i et 

klart og enkelt sprog. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering af betragtningen for at sikre, at den ikke kun omfatter ansøgerens forpligtelser, 

men også de rettigheder, der følger af artikel 6 og 7. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

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 

(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 

desuden 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, forudsat 

at en sådan overførsel er i barnets 

interesse. Med henblik på at sikre, at 

folkeretten overholdes, bør adgangen til 
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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 

eller forbuddet mod umenneskelig og 

nedværdigende behandling risikerer at 

blive tilsidesat. 

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. 

Or. en 

Begrundelse 

Det slettede svarer til de ændringer, der er foretaget i artikel 28 om retsmidler, da det 

sandsynligvis ikke vil være i overensstemmelse med kravene i chartrets artikel 47 at begrænse 

retten til adgang til effektive retsmidler til krænkelser af nogle bestemte rettigheder. Der er 

desuden lavet en lille tilføjelse for at præcisere, at overførsel af børn skal ske med fokus på 

barnets tarv. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) En ordentlig registrering af alle 

asylansøgninger i Unionen under et unikt 

ansøgningsnummer bør bidrage til at 

opdage, hvis der indgives flere 

ansøgninger, og forhindre irregulære 

sekundære bevægelser og asylshopping. 

Der bør oprettes et automatiseret system 

med henblik på at lette anvendelsen af 

denne forordning. Det bør muliggøre 

registeringen af asylansøgninger, der er 

indgives i Unionen, en effektiv 

overvågning af andelen af ansøgninger i 

hver medlemsstat og en korrekt anvendelse 

af den korrigerende fordelingsmekanisme. 

(29) En ordentlig registrering af alle 

asylansøgninger i Unionen under et unikt 

ansøgningsnummer bør bidrage til at 

opdage, hvis der indgives flere 

ansøgninger, og forhindre irregulære 

sekundære bevægelser og asylshopping. 

Der bør oprettes et automatiseret system 

med henblik på at lette anvendelsen af 

denne forordning. Det bør muliggøre 

registeringen af asylansøgninger, der er 

indgives i Unionen, en effektiv 

overvågning af andelen af ansøgninger i 

hver medlemsstat og en korrekt anvendelse 

af den korrigerende fordelingsmekanisme. 

I fuld respekt for princippet om 

formålsbegrænsning bør den unikke 

identifikator ikke under nogen 

omstændigheder anvendes til andre 
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formål end dem, der er beskrevet i denne 

forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne tilføjelse blev foreslået af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at 

sikre, at princippet om formålsbegrænsning anvendes i forbindelse med det nye personlige 

identifikationsnummer, og ordføreren finder det passende at indsætte bestemmelsen her. 

 

Ændringsforslag  13 

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. 

(32) Der bør anvendes en 

referencenøgle 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 100 %. Den 

korrigerende fordelingsmekanisme bør 

ikke længere finde anvendelse, når 

antallet af ansøgere, som en medlemsstat 

er ansvarlig for, falder til under 75 % af 

tallet i referencenøglen. 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. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette vedrører justeringer af den korrigerende fordelingsmekanisme i kapitel VII. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32a) Medlemsstaterne har forskellige 

erfaringer med modtagelsen af ansøgere 

om international beskyttelse. For at sikre, 

at medlemsstater, som i de senere år ikke 

har været blandt de vigtigste 

destinationslande for ansøgere om 

international beskyttelse, har tilstrækkelig 

tid til at opbygge deres modtagekapacitet, 

bør den korrigerende 

fordelingsmekanisme muliggøre en 

gradvis overgang fra den nuværende 

situation til en situation med en mere 

rimelig ansvarsfordeling under den 

korrigerende fordelingsmekanisme. 

Overgangsordningen bør skabe et 

referencescenarie baseret på det 

gennemsnitlige relative antal indgivne 

ansøgninger om international beskyttelse 

i medlemsstaterne historisk set og derefter 

en overgang fra denne "status quo"-

model til en mere rimelig fordeling ved at 

fjerne 20 % af referencescenariet og 

tilføje 20 % af den rimelige 

ansvarsfordelingsmodel hvert år, indtil 

systemet er helt baseret på en rimelig 

ansvarsfordeling. Det er afgørende, at 

medlemsstater, som i de senere år ikke 

har været destinationslande for ansøgere 

om international beskyttelse, gør fuldt 

brug af de muligheder, der tilvejebringes 

med den gradvise indførelse af den 

korrigerende fordelingsmekanisme, for at 

sikre, at deres modtagekapacitet bliver 

styrket tilstrækkeligt, navnlig for så vidt 

angår modtagelsen af mindreårige. 

Asylagenturet bør i løbet af 

overgangsperioden gøre nøje status over 
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kapaciteten til at modtage uledsagede 

mindreårige i alle medlemsstater for at 

indkredse mangler og tilbyde hjælp til at 

håndtere disse problemer. 

Or. en 

Begrundelse 

Betragtningen henviser til den gradvise indførelse af en korrigerende fordelingsmekanisme og 

vedrører artikel 53, stk. 2a, og bilag Ia. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 33  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Når fordelingsmekanismen 

anvendes, bør ansøgere, som har indgivet 

deres ansøgning til den medlemsstat, der er 

berørt af fordelingsmekanismen, fordeles 

til medlemsstater, hvis andel af 

ansøgninger ligger lavere på grundlag af 

den referencenøgle, der finder anvendelse 

på disse medlemsstater. Der bør fastsættes 

hensigtsmæssige regler for de tilfælde, 

hvor en ansøger af alvorlige årsager kan 

betragtes som en fare for den nationale 

sikkerhed eller den offentlige orden, 

navnlig regler vedrørende udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaternes 

kompetente asylmyndigheder. Efter 

overførslen bør den ansvarsovertagende 

medlemsstat afgøre, hvilken medlemsstat 

der er ansvarlig, og påtage sig ansvaret for 

behandlingen af ansøgningen, medmindre 

det ved anvendelse af de overordnede 

ansvarskriterier vedrørende navnlig 

tilstedeværelsen af familiemedlemmer 

afgøres, at det er en anden medlemsstat, 

der bør være ansvarlig. 

(33) Når fordelingsmekanismen 

anvendes, bør ansøgere, som har indgivet 

deres ansøgning til den medlemsstat, der er 

berørt af fordelingsmekanismen, fordeles 

til medlemsstater, hvis andel af 

ansøgninger ligger lavere på grundlag af 

den referencenøgle, der finder anvendelse 

på disse medlemsstater. Der bør fastsættes 

hensigtsmæssige regler for de tilfælde, 

hvor en ansøger af alvorlige årsager kan 

betragtes som en fare for den nationale 

sikkerhed eller den offentlige orden, 

navnlig regler vedrørende udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaternes 

kompetente asylmyndigheder. Efter 

overførslen bør den ansvarsovertagende 

medlemsstat afgøre, hvilken medlemsstat 

der er ansvarlig, og påtage sig ansvaret for 

behandlingen af ansøgningen, medmindre 

det ved anvendelse af de overordnede 

ansvarskriterier afgøres, at det er en anden 

medlemsstat, der bør være ansvarlig. 

Or. en 
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Begrundelse 

Hænger sammen med tilføjelsen af "den lette familiesammenføringsproces" i artikel 36b. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33a) Medlemsstaterne bør, navnlig når 

de drager fordel af korrigerende 

fordeling, sikre, at procedurerne er 

effektive, og gøre det muligt for ansøgere 

om international beskyttelse hurtigt at 

blive flyttet til andre medlemsstater. For at 

undgå dyre og tidskrævende sekundære 

overførsler og for at give reel adgang til 

familiesammenføring for ansøgere under 

den korrigerende fordelingsmekanisme 

uden samtidig at lægge urimelige byrder 

på frontlinjemedlemsstaterne bør der 

fastsættes en "let" 

familiesammenføringsprocedure, som gør 

det muligt for ansøgere, der sandsynligvis 

opfylder de relevante kriterier, at blive 

sammenført med familiemedlemmer i en 

bestemt medlemsstat. 

Or. en 

Begrundelse 

Hænger sammen med "den lette familiesammenføringsproces" i artikel 36b. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33b) For at undgå sekundære 

bevægelser og øge mulighederne for 

integration og fremme den administrative 

behandling af ansøgninger om 
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international beskyttelse vil det være 

gavnligt at sikre, at ansøgere, der ønsker 

at blive overført sammen, kan blive 

registreret og overført under den 

korrigerende fordelingsmekanisme som 

en gruppe til én medlemsstat, i stedet for 

at blive splittet op mellem forskellige 

medlemsstater. Det bør være op til 

ansøgerne selv at definere deres gruppe, 

og det bør gøres klart for ansøgerne, at en 

sådan grupperegistrering ikke indebærer 

en ret til at blive overført til en bestemt 

medlemsstat, men snarere en ret til at 

blive overført samlet til en medlemsstat, 

som udvælges af den korrigerende 

fordelingsmekanisme. Når en ansøger er 

berettiget til familiesammenføring med 

familiemedlemmer, eller en medlemsstat 

har valgt at påtage sig ansvaret for 

ansøgningen i overensstemmelse med de 

diskretionære bestemmelser i denne 

forordning, bør ansøgeren ikke have 

mulighed for at indgå i en gruppe inden 

for rammerne af den korrigerende 

fordelingsmekanisme. For at muliggøre 

en gnidningsløs og praktisk anvendelse 

bør flytningsordningen være baseret på 

overførselslister med 30 ansøgere pr. liste. 

Hvis en gruppe er større end 30 ansøgere, 

bør den derfor splittes op på flere lister, 

samtidig med at man sikrer respekt for 

familiens enhed. I tilfælde, hvor en 

ansøger, der tilhører en gruppe, ikke kan 

overføres, f.eks. af helbredsmæssige 

årsager eller af hensyn til den offentlige 

sikkerhed eller den offentlige orden, bør 

det være muligt at overføre resten af 

gruppen eller dele af den før den ansøger, 

der ikke kan overføres. Når 

forhindringerne for overførslerne er 

ryddet af vejen, bør ansøgeren overføres 

til den samme medlemsstat som resten af 

vedkommendes gruppe. 

Or. en 
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Begrundelse 

Ordførerens ændringer af den korrigerende fordelingsordning omfatter muligheden for, at 

ansøgerne kan flyttes i grupper. Denne betragtning præciserer nogle af bestemmelserne i 

artiklerne. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) En ansvarsovertagende 

medlemsstat kan beslutte ikke at acceptere 

de fordelte ansøgere i en periode på tolv 

måneder; i så tilfælde bør den indlæse 

disse oplysninger i det automatiserede 

system og underrette de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og Den 

Europæiske Unions Asylagentur herom. 

Herefter vil ansøgere, der skulle have 

været fordelt til den pågældende 

medlemsstat, blive fordelt til andre 

medlemsstater i stedet. En medlemsstat, 

der midlertidigt ikke deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme, bør 

yde et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR 

for hver ansøger, der ikke accepteres i den 

medlemsstat, der blev fastslået som 

ansvarlig for behandlingen af disse 

ansøgninger. Kommissionen bør fastsætte 

de praktiske retningslinjer for 

gennemførelsen af 

solidaritetsbidragsmekanismen i en 

gennemførelsesretsakt. Den Europæiske 

Unions Asylagentur vil overvåge og hvert 

år rapportere til Kommissionen om 

anvendelsen af mekanismen for finansiel 

solidaritet. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag fremsættes, fordi ordføreren foreslår at lade artikel 37 udgå. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38a) Oplysninger om ansøgere om 

international beskyttelse kan muligvis 

være værdifulde for myndighederne i de 

tredjelande, som ansøgerne har forladt 

for at søge international beskyttelse. I 

betragtning af den øgede trussel mod 

EU's informationssystemer fra 

tredjelande og eftersom den ordning, der 

forudses i denne forordning, vil betyde, at 

alle registreringer får et unikt 

identifikationsnummer, bør både 

medlemsstaterne og de ansvarlige EU-

agenturer træffe alle forholdsmæssige og 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at dataene lagres på en sikker måde. 

Or. en 

Begrundelse 

Ansøgere om international beskyttelse – ikke mindst dem, der flygter fra politisk forfølgelse – 

er ofte flygtet fra regimer i tredjelande, der kunne have en interesse i at opspore ansøgeren. I 

betragtning af at en række lande i stigende grad og systematisk benytter sig af hacking og 

informationskrigsførelse, bør både medlemsstater og EU-agenturer træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at data vedrørende ansøgere om international beskyttelse i 

Europa ikke ender i de forkerte hænder. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) Undersøgelsesproceduren bør 

anvendes i forbindelse med vedtagelsen af 

en fælles folder om Dublin/Eurodac og en 

særlig folder for uledsagede mindreårige, 

af en standardformular til udveksling af 

relevante oplysninger om uledsagede 

mindreårige, af ensartede betingelser for 

(45) Undersøgelsesproceduren bør 

anvendes i forbindelse med vedtagelsen af 

en standardformular til udveksling af 

relevante oplysninger om uledsagede 

mindreårige, af ensartede betingelser for 

konsultation og udveksling af oplysninger 

om mindreårige og afhængige personer, af 
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konsultation og udveksling af oplysninger 

om mindreårige og afhængige personer, af 

ensartede betingelser for forberedelse og 

indgivelse af anmodninger om overtagelse 

og meddelelser om tilbagetagelse, af to 

lister over relevante beviselementer og 

indicier og periodisk revision heraf, af en 

passerseddel, af ensartede betingelser for 

konsultation og udveksling af oplysninger 

om overførsler, af en standardformular til 

udveksling af oplysninger inden en 

overførsel, af en fælles helbredsattest, af 

ensartede betingelser og praktiske 

arrangementer for udveksling af en persons 

helbredsoplysninger inden en overførsel, 

og af sikre elektroniske 

transmissionskanaler for transmission af 

anmodninger. 

ensartede betingelser for forberedelse og 

indgivelse af anmodninger om overtagelse 

og meddelelser om tilbagetagelse, af to 

lister over relevante beviselementer og 

indicier og periodisk revision heraf, af en 

passerseddel, af ensartede betingelser for 

konsultation og udveksling af oplysninger 

om overførsler, af en standardformular til 

udveksling af oplysninger inden en 

overførsel, af en fælles helbredsattest, af 

ensartede betingelser og praktiske 

arrangementer for udveksling af en persons 

helbredsoplysninger inden en overførsel, 

og af sikre elektroniske 

transmissionskanaler for transmission af 

anmodninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er foretaget på grund af en ændring i artikel 6, hvor ordføreren flytter 

ansvaret for udviklingen af informationsmaterialer fra Kommissionen og i stedet placerer det 

hos agenturet. Dette indebærer, at behovet for en gennemførelsesretsakt fjernes. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra k 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) "repræsentant": en person eller en 

organisation, der er udpeget af de 

kompetente organer til at bistå og 

repræsentere en uledsaget mindreårig i 

procedurer, der er omhandlet i denne 

forordning, med henblik på at varetage 

barnets tarv og udøve retlig handleevne 

for den mindreårige, hvor det er 

nødvendigt. Hvis en organisation udpeges 

som repræsentant, udpeger den en person, 

som er ansvarlig for at varetage dens 

opgaver i forbindelse med den 

mindreårige i overensstemmelse med 

k) "værge": en person som defineret i 

artikel [4, stk. 2, litra f),] i forordning 

(EU) XXX/XXX [procedureforordningen] 
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denne forordning 

Or. en 

Begrundelse 

Ordførerens forslag tilstræber at bringe terminologien i forordningen om asylprocedurer i 

overensstemmelse med den i direktivet om modtagelsesforhold, hvor termen "repræsentant" 

er udskiftet med "værge". Termen værge er defineret i forordningen om asylprocedurer, og 

den formulering, der er anvendt her, er den krydshenvisning, der anvendes i direktivet om 

modtagelsesforhold. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kan det ikke på grundlag af kriterierne i 

denne forordning afgøres, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, er det den 

første medlemsstat, som ansøgningen om 

international beskyttelse indgives til, der 

er ansvarlig for behandlingen. 

Kan det ikke på grundlag af kriterierne i 

denne forordning afgøres, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, afgøres det i 

henhold til proceduren i artikel 24a, 

hvilken medlemsstat, der er ansvarlig for 

at behandle ansøgningen om 

international beskyttelse. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 
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possible. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Er det umuligt at overføre en ansøger til 

den medlemsstat, der primært er udpeget 

som ansvarlig, fordi der er væsentlige 

grunde til at tro, at der er systemfejl i 

asylproceduren og i 

modtagelsesforholdene for ansøgere i den 

pågældende medlemsstat, som medfører 

en risiko for umenneskelig eller 

nedværdigende behandling som defineret 

i artikel 4 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

skal den medlemsstat, der træffer 

afgørelsen, fortsætte med at undersøge 

kriterierne i kapitel III for at fastslå, om en 

anden medlemsstat kan udpeges som 

ansvarlig. 

Er det umuligt at overføre en ansøger til 

den medlemsstat, der er udpeget som 

ansvarlig, fordi der er væsentlige grunde til 

at tro, at ansøgeren vil blive udsat for en 

reel risiko for en alvorlig krænkelse af 

vedkommendes grundlæggende 

rettigheder, skal den medlemsstat, der 

træffer afgørelsen, fortsætte med at 

undersøge kriterierne i kapitel III for at 

fastslå, om en anden medlemsstat kan 

udpeges som ansvarlig, forudsat at dette 

ikke forlænger proceduren urimeligt 

længe. 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af systemiske mangler har medført, at forskellige nationale domstole har truffet 

forskellige afgørelser på trods af vejledningen fra Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol i sagen Tarakhel mod Schweitz. De ændringer, der foreslås her, 

foretages for at sikre juridisk klarhed og en ensartet anvendelse af princippet om, at folk ikke 

bør overføres, hvis de er udsat for en reel risiko for alvorlig mishandling i henhold til artikel 

3 i den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 4 i chartret). Ændringen er også i 

overensstemmelse med de foreslåede ændringer af artikel 28, stk. 4, om klagemuligheder. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kan en overførsel ikke gennemføres i 

medfør af dette stykke til nogen 

Kan en overførsel ikke gennemføres i 

medfør af dette stykke til nogen 
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medlemsstat, der er udpeget på grundlag af 

kriterierne i kapitel III, eller til den første 

medlemsstat, hvor ansøgningen blev 

indgivet, bliver den medlemsstat, der 

træffer afgørelsen, den ansvarlige 

medlemsstat. 

medlemsstat, der er udpeget på grundlag af 

kriterierne i kapitel III, eller til den første 

medlemsstat, hvor ansøgningen blev 

indgivet, bliver den medlemsstat, der er 

ansvarlig for at behandle ansøgningen om 

international beskyttelse, fastslået i 

henhold til proceduren i artikel 24a. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Ændringsforslag  25 

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 
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asylland eller som et sikkert tredjeland for 

ansøgeren og 

b)  behandle ansøgningen ved brug af 

en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, 

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

gør sig gældende: 

 

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] 

eller 

 

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. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør erindres om, at dette spørgsmål er knyttet til forordningen om asylprocedurer, som 

regulerer brugen af disse procedurer. Når det i henhold til Dublinforordningen er fastslået, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig, vil det være muligt for denne medlemsstat at foretage 

disse kontroller af, om ansøgningerne skal afvises. Ordføreren mener imidlertid, at 

indførelsen af disse kontroller før "Dublinkriterierne" ville medføre en betydelig ekstra byrde 

for frontlinjemedlemsstaterne. Det vil således mindske deres incitament til at registrere 

ansøgerne ordentligt og give incitament til sekundære bevægelser. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis en medlemsstat finder, at en 

ansøgning skal afvises, eller behandler en 

ansøgning ved brug af en fremskyndet 

procedure, jf. stk. 3, anses denne 

udgår 
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medlemsstat for at være den ansvarlige 

medlemsstat. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør erindres om, at dette spørgsmål er knyttet til forordningen om asylprocedurer, som 

regulerer brugen af disse procedurer. Når det i henhold til Dublinforordningen er fastslået, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig, vil det være muligt for denne medlemsstat at foretage 

disse kontroller af, om ansøgningerne skal afvises. Ordføreren mener imidlertid, at 

indførelsen af disse kontroller før "Dublinkriterierne" ville medføre en betydelig ekstra byrde 

for frontlinjemedlemsstaterne. Det vil således mindske deres tilskyndelse til at registrere 

ansøgerne ordentligt og give incitament til sekundære bevægelser. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En medlemsstat, der har behandlet 

en ansøgning om international beskyttelse, 

herunder i de tilfælde, der er omhandlet i 

stk. 3, er ansvarlig for at behandle alle 

yderligere andragender eller en fornyet 

ansøgning fra den pågældende ansøger, jf. 

artikel 40, 41 og 42 i direktiv 2013/32/EU, 

uanset om ansøgeren har forladt eller er 

blevet flyttet fra medlemsstaternes område. 

5. En medlemsstat, der har haft 

ansvaret for at behandle en ansøgning om 

international beskyttelse, er ansvarlig for at 

behandle alle yderligere andragender eller 

en fornyet ansøgning fra den pågældende 

ansøger, jf. artikel 40, 41 og 42 i direktiv 

2013/32/EU, uanset om ansøgeren har 

forladt eller er blevet flyttet fra 

medlemsstaternes område. 

Or. en 

Begrundelse 

I ændringsforslaget foreslås en teknisk ændring med henblik på at præcisere, at der bør 

gælde et permanent ansvar, når en medlemsstat først er udpeget som ansvarlig, og ikke kun 

efter gennemgangen af Dublinkriterierne. Ordføreren er enig med Kommissionen i, at et 

uforanderligt ansvar for ansøgningerne vil skabe en bedre fungerende ordning, men for at en 

sådan bestemmelse skal kunne anvendes i virkeligheden, er det også afgørende at sikre, at 

ansvaret for ansøgningerne fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4, stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ansøgeren fremlægger snarest 

muligt og senest under samtalen, jf. 

artikel 7, alle elementer og oplysninger, 

der er relevante for at afgøre, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, og 

samarbejder med medlemsstaternes 

kompetente myndigheder. 

2. Ansøgeren fremlægger snarest 

muligt alle til rådighed værende elementer 

og oplysninger, der er relevante for at 

afgøre, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, og samarbejder med 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder. De kompetente 

myndigheder tager kun hensyn til de 
elementer og oplysninger, der er relevante 

for at afgøre, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig, hvis de er fremlagt inden den 

endelige afgørelse om, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig. 

Or. en 

Begrundelse 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Overholder en ansøger ikke 

forpligtelsen i artikel 4, stk. 1, behandler 

den medlemsstat, der i henhold til denne 

forordning er ansvarlig, ansøgningen ved 

udgår 
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brug af en fremskyndet procedure, jf. 

artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ansøgeren har ikke ret til de 

modtagelsesforhold, der er omhandlet i 

artikel 14-19 i direktiv 2013/33/EU med 

undtagelse af akut lægehjælp, under 

procedurerne i henhold til denne 

forordning i nogen anden medlemsstat 

end den, hvor den pågældende skal 

opholde sig. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 
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view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Så snart en ansøgning om 

international beskyttelse er indgivet, jf. 

artikel 21, stk. 2, i en medlemsstat, skal 

dennes kompetente myndigheder informere 

ansøgeren om anvendelsen af denne 

forordning og de forpligtelser, der er 

fastsat i artikel 4, samt konsekvenserne af 

ikke at opfylde disse forpligtelser, jf. 

artikel 5, og navnlig: 

1. Så snart en ansøgning om 

international beskyttelse er registreret, jf. 

artikel 27 [forslag til forordning om 

asylprocedurer], i en medlemsstat, skal 

dennes kompetente myndigheder informere 

ansøgeren om anvendelsen af denne 

forordning, og navnlig: 

Or. en 

Begrundelse 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) ansøgerens forpligtelser, jf. artikel 

4, og konsekvenserne af ikke at opfylde 

disse forpligtelser, jf. artikel 5 

Or. en 

Begrundelse 

Teksten er blevet flyttet fra artikel 6, stk. 1, således at den bliver indsat på listen, da dette 

øger læsbarheden og klarheden af artiklen. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) formålene med denne forordning og 

følgerne af at indgive en anden ansøgning i 

en anden medlemsstat og følgerne af at 

forlade den medlemsstat, hvori den 

pågældende har pligt til at opholde sig 

under proceduren til afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig i medfør af 

denne forordning, og under behandlingen 

af ansøgningen om international 

beskyttelse , navnlig at ansøgeren ikke 

har ret til de modtagelsesforhold, der er 

omhandlet i artikel 14-19 i direktiv 

2013/33/EU med undtagelse af akut 

lægehjælp, i nogen anden medlemsstat 

end den, hvor den pågældende skal 

opholde sig 

b) formålene med denne forordning og 

følgerne af at indgive en anden ansøgning i 

en anden medlemsstat og følgerne af at 

forlade den medlemsstat, hvori den 

pågældende har pligt til at opholde sig 

under proceduren til afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig i medfør af 

denne forordning, og under behandlingen 

af ansøgningen om international 

beskyttelse 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren foreslår en enklere og mere almengyldig tekst i denne forbindelse, ikke mindst 

fordi det foreslås at slette nægtelsen af materielle modtagelsesforhold, jf. artikel 5. 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) bestemmelserne vedrørende 

familiesammenføring og i den forbindelse 

om den gældende definition af 

familiemedlemmer og slægtninge, samt at 

ansøgeren er nødt til tidligt i forløbet at 

fremlægge alle oplysninger, der kan 

bidrage til at fastslå, hvor 

familiemedlemmer eller pårørende, der 

befinder sig i andre medlemsstater, er 

henne, såvel som enhver form for hjælp, 

medlemsstaten kan tilbyde, med henblik 

på at opspore familiemedlemmer eller 

pårørende 

Or. en 

Begrundelse 

Af hensyn til klarheden er bestemmelserne om familiens enhed flyttet fra stykket om den 

personlige samtale og udvidet for at sikre, at ansøgeren informeres om den gældende 

definition af familie i henhold til bestemmelserne i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) muligheden i artikel 19 for at 

anmode om, at en medlemsstat anvender 

den diskretionære klausul, fra den 

medlemsstat, hvor de opholder sig, samt 

om de konkrete metoder i forbindelse med 

proceduren 

Or. en 
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Begrundelse 

Proceduren i artikel 19 gør det muligt for en ansøger at ansøge om, at en bestemt 

medlemsstat anvender den diskretionære klausul, allerede når ansøgeren opholder sig i den 

første medlemsstat, hvor vedkommende indkvarteres. Dette er en foranstaltning for at hindre 

sekundære bevægelser og give den enkelte asylansøger en vis grad af handlekraft. 

Medtagelsen her vil betyde, at myndighederne skal give information om, at denne procedure 

eksisterer, og om, hvordan den benyttes. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den personlige samtale som 

omhandlet i artikel 7 og pligten til at 

afgive og underbygge oplysninger om, at 

familiemedlemmer, slægtninge eller andre 

familierelationer opholder sig i 

medlemsstaterne, herunder hvordan 

ansøgeren kan afgive sådanne 

oplysninger 

d) formålet med den personlige 

samtale som omhandlet i artikel 7 og 

hvilke oplysninger, ansøgeren vil blive 

bedt om at afgive under samtalen 

Or. en 

Begrundelse 

I lyset af det nye litra ca), der fokuserer på information vedrørende opsporing af familie, 

foreslås det, at dette stykke fokuserer mere på at give ansøgeren information om formålet med 

den personlige samtale og på, hvilke oplysninger vedkommende forventes at give 

myndighederne. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) muligheden for at påklage en 

afgørelse om overførsel inden 7 dage efter 

meddelelsen herom og det forhold, at 

denne påklage skal begrænses til en 

vurdering af, om artikel 3, stk. 2, 

vedrørende umenneskelig eller 

e) muligheden for og metoderne til at 

påklage en afgørelse om overførsel og 

retten til et effektivt retsmiddel for en 

domstol eller et domstolslignende organ i 

overensstemmelse med artikel 28, også i 

en situation hvor der ikke træffes 
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nedværdigende behandling eller artikel 

10-13 og artikel 18 er blevet tilsidesat 

afgørelse om overførsel 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring foretages for at tage højde for ændringerne i artikel 28. Den nævner nu også 

udtrykkeligt retten til et effektivt retsmiddel i tilfælde af, at der ikke sker nogen overførsel, 

f.eks. en overførsel med henblik på familiesammenføring. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) hvis der er tale om uledsagede 

mindreårige, værgens rolle og ansvar 

Or. en 

Begrundelse 

Det er helt afgørende, at uledsagede mindreårige får fyldestgørende information om værgens 

rolle og ansvar i det fælles europæiske asylsystem, da dette vil fremme bestræbelserne på at 

øge tilliden til asylsystemet, give en høj beskyttelsesstandard og tilskynde uledsagede 

mindreårige til at lade være med at stikke af. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 - litra i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib) retten til at anmode om gratis 

juridisk bistand og repræsentation i alle 

procedurens faser i henhold til artikel 14 

og 15 i [forslaget til forordning om 

asylprocedurer] 

Or. en 
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Begrundelse 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 - litra i c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ic) eksistensen af det 

informationswebsted, der oprettes i 

henhold til artikel 6, stk. 3a 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 6, stk. 3a, introducerer et særligt informationswebsted, som skal drives af EU's 

Asylagentur, og det vil være rimeligt, at ansøgeren bliver informeret om dette websted for at 

hjælpe vedkommende til at finde information på egen hånd. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, 

skal gives skriftligt på et sprog, som 

ansøgeren forstår eller med rimelighed 

formodes at forstå. Medlemsstaterne skal 

til det formål benytte den fælles folder, 

som er udarbejdet i henhold til stk. 3. 

De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, 

skal gives skriftligt på et sprog, som 

ansøgeren forstår, i kortfattet, klar, 

letforståelig og lettilgængelig form og i et 

klart og enkelt sprog. Hvis der er tale om 

mindreårige, og navnlig uledsagede 

mindreårige, skal oplysningerne gives på 

en måde, der er egnet for børn, af 

personale med en passende uddannelse. 

Medlemsstaterne skal til det formål benytte 
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det fælles informationsmateriale, som er 

udarbejdet i henhold til stk. 3. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre, at børn, og navnlig uledsagede mindreårige, får udleveret 

informationsmateriale, som er tilpasset deres særlige behov. Hvis vi ønsker, at asylansøgerne 

samarbejder med det officielle fælles europæiske asylsystem og ikke kaster sig ud i sekundære 

bevægelser, er det afgørende, at de får udleveret korrekt og tilpasset informationsmateriale 

om de procedurer, de forventes at følge. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

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. 

Oplysningerne skal gives, så snart 

ansøgeren er registreret. Oplysningerne 

skal gives både skriftligt og mundtligt, og 

hvor det er relevant understøttet af 

multimedieudstyr. Mundtlige oplysninger 

kan gives enten ved individuelle samtaler 

eller gruppesamtaler, og ansøgerne skal 

have mulighed for at stille spørgsmål 

vedrørende de proceduremæssige skridt, 

de forventes at følge for så vidt angår 

processen til fastlæggelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig i henhold til 

denne forordning. Hvis der er tale om 

mindreårige, skal oplysningerne gives på 

en måde, der er egnet for børn, af 

personale med en passende uddannelse og 

under inddragelse af værgen. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis vi ønsker, at asylansøgerne opererer inden for det officielle fælles europæiske 

asylsystem og ikke kaster sig ud i sekundære bevægelser, er det afgørende, at de får udleveret 

korrekt og tilpasset informationsmateriale om de procedurer, de forventes at følge. Hvis der 

gives mundtlig information og mulighed for at stille spørgsmål vedrørende procedurerne, vil 
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det i høj grad kunne øge den enkelte ansøgers forståelse af procedurerne og dermed forbedre 

vedkommendes samarbejde med myndighederne, således at asylansøgerne er mindre 

tilbøjelige til at forsvinde eller foretage sekundære bevægelser.  

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen udarbejder ved 

gennemførelsesretsakter en fælles folder 

samt en særlig folder for uledsagede 

mindreårige, som mindst indeholder de 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. Den 

fælles folder skal også indeholde 

oplysninger vedrørende anvendelsen af 

forordning (EU) [forslag til forordning om 

omarbejdning af forordning nr. 603/2013] 

og navnlig det formål, med henblik på 

hvilket en ansøgers data kan behandles i 

Eurodac. Den fælles folder udarbejdes på 

en sådan måde, at den sætter 

medlemsstaterne i stand til at supplere den 

med yderligere oplysninger, som er 

specifikke for den enkelte medlemsstat. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

56, stk. 2. 

3. Den Europæiske Unions 

Asylagentur udarbejder i tæt samarbejde 

med de ansvarlige nationale organer 

fælles informationsmateriale, som mindst 

indeholder de oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 1. Dette fælles 

informationsmateriale skal også indeholde 

oplysninger vedrørende anvendelsen af 

forordning (EU) [forslag til forordning om 

omarbejdning af forordning nr. 603/2013] 

og navnlig det formål, med henblik på 

hvilket en ansøgers data kan behandles i 

Eurodac. Det fælles informationsmateriale 

udarbejdes på en sådan måde, at 

medlemsstaterne sættes i stand til at 

supplere det med yderligere oplysninger, 

som er specifikke for den enkelte 

medlemsstat. Den Europæiske Unions 

Asylagentur udarbejder særligt 

informationsmateriale, der er beregnet 

specifikt til følgende målgrupper: 

 a)  voksne ansøgere 

 b)  uledsagede mindreårige 

 c)  ledsagede mindreårige. 

 Der bør udvikles særligt 

informationsmateriale til tilfælde, hvor 

den korrigerende fordelingsmekanisme 

finder anvendelse, og hvor de almindelige 

procedurer under denne forordning 

finder anvendelse. 

Or. en 
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Begrundelse 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den Europæiske Unions 

Asylagentur opretter et særligt websted 

med oplysninger om det fælles europæiske 

asylsystem, og navnlig om, hvordan denne 

forordning fungerer, som er rettet mod 

ansøgere om international beskyttelse 

såvel som mod potentielle ansøgere. 

Oplysningerne på webstedet skal være 

fyldestgørende og ajourførte og gives i 

præcis, klar, letforståelig og lettilgængelig 

form og på et klart og enkelt sprog, og de 

skal være tilgængelige på alle de vigtigste 

sprog, der tales af ansøgere om 

international beskyttelse, som ankommer 

til Europa. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at etablere et særligt websted rettet mod asylansøgere og potentielle asylansøgere om, 

hvordan det fælles europæiske asylsystem fungerer, vil vi både kunne tilbyde hurtig og let 

adgang til information for mennesker, der allerede har ansøgt om international beskyttelse i 

Europa, og aflive rygter og disinformation fra smuglere og andre kilder, således at personer, 

der højst sandsynligt ikke er berettiget til international beskyttelse, ikke kaster sig ud i 

unødvendige, farlige og dyre ture over Middelhavet for at ansøge om international beskyttelse 
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i Europa. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder skal holde ansøgerne 

orienteret om, hvordan de procedurer, der 

gennemføres i forbindelse med deres 

ansøgning i henhold til denne forordning, 

skrider frem. Sådanne oplysninger skal 

gives skriftligt med regelmæssige 

mellemrum. Hvis der er tale om 

mindreårige, skal de kompetente 

myndigheder orientere både den 

mindreårige og værgen på samme måde. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter med 

henblik på at fastlægge, på hvilken måde 

disse oplysninger skal gives. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 

2. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er helt afgørende, at ansøgerne holdes underrettet om, hvordan deres ansøgning skrider 

frem, for at sikre, at der er tillid til asylsystemet. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at lette proceduren til afgørelse 

af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, 

afholder den medlemsstat, som træffer 

afgørelsen, en personlig samtale med 

ansøgeren, medmindre ansøgeren er 

1. For at lette proceduren til afgørelse 

af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, 

afholder den medlemsstat, som træffer 

afgørelsen, en personlig samtale med 

ansøgeren. Den medlemsstat, som træffer 
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forsvundet, eller de oplysninger, 

ansøgeren har fremlagt i medfør af artikel 

4, stk. 2, er tilstrækkelige til at afgøre, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig. 

Samtalen skal også sikre, at de 

oplysninger, der gives til ansøgeren i 

overensstemmelse med artikel 6, bliver 

forstået korrekt. 

afgørelsen, skal proaktivt stille spørgsmål 

til alle aspekter af ansøgningen, som vil 

gøre det muligt at fastslå, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig. Samtalen 

skal også sikre, at de oplysninger, der gives 

til ansøgeren i artikel 6, bliver forstået 

korrekt. 

Or. en 

Begrundelse 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaten kan undlade at 

afholde den personlige samtale, hvis 

ansøgeren er forsvundet, eller hvis de 

oplysninger, ansøgeren har fremlagt i 

henhold til artikel 4, stk. 2, er 

tilstrækkelige til at afgøre, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig. Hvis en 

medlemsstat undlader at afholde 

samtalen, skal den give ansøgeren 

mulighed for at fremlægge alle yderligere 

oplysninger, der er relevante for en 

korrekt afgørelse af, hvilken medlemsstat 

der er ansvarlig, inden der træffes endelig 

afgørelse om at overføre ansøgeren til den 

ansvarlige medlemsstat i henhold til 

artikel 30, stk. 1. 
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Or. en 

Begrundelse 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

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, og som vedkommende kan 

kommunikere på. Samtaler med 

mindreårige skal foregå på en måde, der 

er egnet for børn, med deltagelse af 

værgen og, hvor det er relevant, den 

juridiske rådgiver eller en anden rådgiver. 

Når det er nødvendigt, gør 

medlemsstaterne brug af en kvalificeret 

tolk, der kan sikre en tilfredsstillende 

kommunikation mellem ansøgeren og den 

person, som afholder den personlige 

samtale. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at samtaler med børn, hvad enten de er ledsagede eller uledsagede, foregår på 

en måde, der er egnet for børn, og sammen med værgen. Ændringsforslaget indeholder også 

en ændring, der præciserer, at samtalerne altid skal gennemføres på et sprog, som ansøgeren 

forstår, og at tolken skal være kvalificeret. 
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Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Den medlemsstat, som afholder den 

personlige samtale, skal udarbejde et 

skriftligt resumé heraf, der mindst 

indeholder de vigtigste oplysninger, som 

ansøgeren har givet under samtalen. Dette 

resumé kan enten have form af en rapport 

eller et standardskema. Medlemsstaten 

sikrer, at ansøgeren og/eller den juridiske 

rådgiver eller anden rådgiver, der 

repræsenterer ansøgeren, i god tid får 

adgang til resuméet. 

5. Den medlemsstat, som afholder den 

personlige samtale, skal udarbejde et 

skriftligt resumé heraf, der mindst 

indeholder de vigtigste oplysninger, som 

ansøgeren har givet under samtalen. Dette 

resumé kan enten have form af en rapport 

eller et standardskema. Medlemsstaten 

sikrer, at ansøgeren og/eller værgen, den 

juridiske rådgiver eller anden rådgiver, der 

repræsenterer ansøgeren, får adgang til 

resuméet snarest muligt efter samtalen, og 

under alle omstændigheder før der træffes 

en afgørelse om overførsel. 

Or. en 

Begrundelse 

Hænger sammen med den overordnede bestræbelse på at indføre begrebet "værger" i stedet 

for "repræsentanter" for uledsagede mindreårige (samordning med forordningen om 

asylprocedurer og direktivet om modtagelsesforhold) og tilføjer det element, at ansøgeren er 

nødt til at have adgang til resuméet så hurtigt som muligt, og som minimum før der træffes en 

afgørelse om overførsel. Eventuelt ekstraarbejde, som denne bestemmelse måtte være årsag 

til, for medlemsstaternes forvaltning, bør kompenseres, hvis det bidrager til at forbedre 

kvaliteten af afgørelser i første instans og derved mindsker behovet for dyre og tidskrævende 

anker og/eller sekundære overførsler. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

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. Barnets tarv skal være det primære 

hensyn for medlemsstaterne i forbindelse 

med alle de procedurer, som er fastsat i 

denne forordning. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det bør præciseres, at barnets tarv bør være det primære hensyn og ikke ét hensyn blandt 

andre, som skal tages med i betragtning. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

 

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 værge 

repræsenterer og/eller bistår den 

uledsagede mindreårige i forbindelse med 

alle relevante procedurer, som er fastsat i 

denne forordning. Værgen 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 værge skal have 

adgang til indholdet af de relevante 

dokumenter i ansøgerens aktmappe, 

herunder den særlige folder for uledsagede 

mindreårige. Værgen skal udpeges 

hurtigst muligt, og senest inden for fem 

dage fra den dato, hvor ansøgningen 

udfærdiges. 

Or. en 

Begrundelse 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 
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Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Værgen inddrages i størst mulig 

udstrækning i processen til afgørelse af, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig i 

henhold til denne forordning. I dette 

øjemed hjælper værgen den mindreårige 

med at tilvejebringe de oplysninger, der er 

relevante for vurderingen af dennes tarv i 

henhold til stykke 3, herunder udøvelsen 

af den mindreåriges ret til at blive hørt, og 

understøtter den mindreåriges kontakter 

med andre aktører, f.eks. organisationer 

der opsporer familiemedlemmer, når dette 

er formålstjenligt, og under behørig 

hensyntagen til fortrolighedsforpligtelsen 

over for barnet.  

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse indgår i øjeblikket i gennemførelsesforordningen, men i betragtning af 

dens vigtighed bør den indføjes i selve forordningen. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 3 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den mindreåriges trivsel og sociale 

udvikling 

b) den mindreåriges trivsel og sociale 

udvikling under særlig hensyntagen til 

vedkommendes etniske, religiøse, 

kulturelle og sproglige baggrund og til 

behovet for stabilitet og kontinuitet i 

forbindelse med varetægts- og 

forældremyndighedsordninger og adgang 

til sundhedsydelser og uddannelse for den 

mindreårige 
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Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren mener, at disse værdifulde tilføjelser bør tages med i betragtning ved vurderingen 

af, hvad der er i barnets tarv. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) sikkerhedshensyn, navnlig hvis der 

er risiko for, at barnet er offer for 

menneskehandel 

c) sikkerhedshensyn, navnlig hvis der 

er risiko for, at den mindreårige bliver 

offer for en eller anden form for vold eller 

udnyttelse, herunder menneskehandel 

Or. en 

Begrundelse 

Litraet bør udvides, så det ikke bare omfatter menneskehandel, men også andre former for 

vold og udnyttelse. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) garanti for overdragelse til en 

udpeget værge i modtagermedlemsstaten 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør forud for en afgørelse om overførsel sikre sig, at der er garanti for, at 

den mindreårige får en værge i modtagermedlemsstaten. Denne værge bør udpeges og 

inddrages i overførselsproceduren forud for overførslen. Det bør desuden bemærkes, at dette 

afspejler en eksisterende bestemmelse i tilbagesendelsesdirektivet (2008/115(EF)) i artikel 10, 

stk. 2, hvoraf det fremgår, at modtagermedlemsstaten skal have udpeget en værge, inden en 
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overførsel kan finde sted. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) de oplysninger, der fremlægges af 

værgen i den medlemsstat, hvor den 

mindreårige opholder sig. 

Or. en 

Begrundelse 

De oplysninger, der fremlægges af værgen, bør udgøre en naturlig del af vurderingen af, 

hvad der er i barnets tarv. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Inden overførslen af en uledsaget 

mindreårig til den ansvarlige medlemsstat 

eller, hvis det er relevant, til den 

ansvarsovertagende medlemsstat sikrer den 

overførende medlemsstat, at den ansvarlige 

medlemsstat eller den ansvarsovertagende 

medlemsstat straks træffer de 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

14 og 24 i direktiv 2013/33/EU og artikel 

25 i direktiv 2013/32/EU. Forud for alle 

afgørelser om overførsel af en uledsaget 

mindreårig skal der foretages en vurdering 

af, hvad der er i barnets tarv. Vurderingen 

skal baseres på de faktorer, der er opført på 

listen i stk. 3. Vurderingen skal foretages 

hurtigt af personale, der har de 

kvalifikationer og den ekspertise, der kan 

sikre, at der tages hensyn til barnets tarv. 

4. Inden overførslen af en uledsaget 

mindreårig til den ansvarlige medlemsstat 

eller, hvis det er relevant, til den 

ansvarsovertagende medlemsstat sikrer den 

overførende medlemsstat, at den ansvarlige 

medlemsstat eller den ansvarsovertagende 

medlemsstat straks træffer de 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

14 og 24 i direktiv 2013/33/EU og artikel 

25 i direktiv 2013/32/EU. Forud for alle 

afgørelser om overførsel af en uledsaget 

mindreårig skal der foretages en vurdering 

af, hvad der er i barnets tarv. Vurderingen 

skal baseres på de faktorer, der er opført på 

listen i stk. 3, og konklusionerne på 

vurderingen af hver af faktorerne skal 

fremgå tydeligt af afgørelsen om 

overførsel. Vurderingen skal foretages 

hurtigt af et tværfagligt team, der har de 

kvalifikationer og den ekspertise, der kan 
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sikre, at der tages hensyn til barnets tarv. 

Den tværfaglige vurdering skal inddrage 

kompetent personale med ekspertise i 

børns rettigheder og børns psykologi og 

udvikling og skal ligeledes inddrage den 

mindreåriges værge. 

Or. en 

Begrundelse 

En passende vurdering af barnets tarv kræver en bred vifte af kompetencer og bør derfor ikke 

foretages af en enkelt medarbejder, men snarere af et tværfagligt team af voksne, der kan 

foretage en tilstrækkelig vurdering af barnets tarv. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Inden en uledsaget mindreårig 

overføres, sikrer myndighederne sig, at 

modtagermedlemsstaten udpeger en 

værge. Myndighederne videresender 

oplysningerne om den værge, der er 

udpeget af modtagermedlemsstaten, til 

den nuværende værge sammen med 

modaliteterne for overførslen. 

Or. en 

Begrundelse 

Sikring af en ordentlig overdragelse fra den ene værge til den anden i forbindelse med 

overførsel af uledsagede mindreårige kan også vise sig at være en effektiv måde at sikre, at 

relevante oplysninger overføres fra den ene værge til den anden, at barnet bliver godt 

modtaget i den nye medlemsstat, og risikoen for, at børn forsvinder, mindskes. Det bør 

desuden bemærkes, at dette afspejler en eksisterende bestemmelse i tilbagesendelsesdirektivet 

(2008/115(EF)) i artikel 10, stk. 2, hvoraf det fremgår, at modtagermedlemsstaten skal have 

udpeget en værge, inden en overførsel kan finde sted. 
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Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 57 for at supplere denne 

forordning ved i overensstemmelse med 

denne artikel at fastsætte reglerne og 

procedurerne for det tværnationale 

samarbejde om vurderinger af barnets 

tarv. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at have en delegeret retsakt om vurderinger af barnets tarv kan man sikre en mere 

harmoniseret tilgang til disse i alle medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. 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. 

5. Hvis der ikke findes et 

familiemedlem eller en slægtning som 

omhandlet i stk. 2 og 3, er det den 

medlemsstat, hvor ansøgeren opholder sig 

i henhold til proceduren i artikel 15, stk. 1 

eller 1a, der er ansvarlig, medmindre det 

fastslås, at dette ikke tjener den 

mindreåriges tarv bedst. Inden en sådan 

afgørelse skal ansøgeren have mulighed 

for at gøre brug af procedurerne i artikel 

19. 

Or. en 

Begrundelse 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 
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reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Påvises det på grundlag af beviser eller 

indicier, der er beskrevet i de to lister, der 

er omtalt i denne forordnings artikel 25, 

stk. 4, herunder de data, der er omhandlet i 

forordning (EU) [forslag til forordning om 

omarbejdning af forordning (EU) nr. 

603/2013], at en ansøger ulovligt har 

passeret grænsen til en medlemsstat ad 

land-, sø- eller luftvejen, og at den 

pågældende er indrejst fra et tredjeland, er 

den medlemsstat, hvori vedkommende er 

indrejst ulovligt, ansvarlig for 

behandlingen af ansøgningen om 

international beskyttelse 

Påvises det på grundlag af beviser eller 

indicier, der er beskrevet i de to lister, der 

er omtalt i denne forordnings artikel 25, 

stk. 4, herunder de data, der er omhandlet i 

forordning (EU) [forslag til forordning om 

omarbejdning af forordning (EU) nr. 

603/2013], at en ansøger ulovligt har 

passeret grænsen til en medlemsstat ad 

land-, sø- eller luftvejen, og at den 

pågældende er indrejst direkte fra et 

tredjeland, er den medlemsstat, hvori 

vedkommende er indrejst ulovligt, 

ansvarlig for behandlingen af ansøgningen 

om international beskyttelse 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag hænger nøje sammen med det næste om artikel 15, stk. 1a. De to 

ændringsforslag skaber en særskilt procedure, hvis ansøgeren først lader sig registrere i den 

første medlemsstat, hvor vedkommende er indrejst ulovligt, eller hvis ansøgeren er rejst 
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igennem en eller flere andre medlemsstater for at nå frem til den medlemsstat, hvor 

vedkommende i sidste ende indgiver sin ansøgning. Den første del er det "klassiske" kriterium 

om første indrejseland, som gælder i tilfælde, hvor en ansøger lader sig registrere i den første 

medlemsstat, hvor vedkommende er indrejst ulovligt, lige som i dag. Det begrænses af den 

korrigerende fordelingsordning i perioder med en stor tilstrømning af ansøgere til en bestemt 

medlemsstat.  

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Når en ansøger har passeret grænsen til 

den medlemsstat, hvor ansøgningen blev 

indgivet, ved at passere igennem en anden 

medlemsstat, og når det ikke er muligt på 

grundlag af beviser eller indicier i 

overensstemmelse med stk. 1 klart at 

fastslå, hvilken medlemsstat, 

vedkommende først er indrejst ulovligt i, 

afgøres det efter proceduren i artikel 24a 

hvilken medlemsstat, der er ansvarlig for 

behandlingen af ansøgningen om 

international beskyttelse. 

Or. en 

Begrundelse 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 
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directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når ansøgeren på grund af 

graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, 

et alvorligt handicap eller høj alder er 

afhængig af hjælp fra vedkommendes barn, 

søskende eller forælder, som har lovligt 

ophold i en af medlemsstaterne, eller når 

vedkommendes barn, søskende eller 

forælder, der har lovligt ophold i en af 

medlemsstaterne, er afhængig af hjælp fra 

ansøgeren, skal medlemsstaterne normalt 

lade ansøgeren blive sammen med eller 

sammenføre denne med barnet, søskenden 

eller forælderen, under forudsætning af, at 

der fandtes familiemæssige bånd i 

hjemlandet, at barnet, søskenden eller 

forælderen eller ansøgeren er i stand til at 

tage sig af den afhængige person, og at de 

pågældende skriftligt har udtrykt ønske 

herom. 

1. Når ansøgeren på grund af 

graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, 

et alvorligt handicap, alvorlige traumer 

eller høj alder er afhængig af hjælp fra 

vedkommendes barn, bror/søster eller 

forælder, som har lovligt ophold i en af 

medlemsstaterne, eller når vedkommendes 

barn, bror/søster eller forælder, der har 

lovligt ophold i en af medlemsstaterne, er 

afhængig af hjælp fra ansøgeren, skal 

medlemsstaterne normalt lade ansøgeren 

blive sammen med eller sammenføre denne 

med barnet, broderen/søsteren eller 

forælderen, for så vidt som der allerede 

fandtes familiemæssige bånd, inden 

ansøgeren ankom til medlemsstatens 

område, at barnet, broderen/søsteren eller 

forælderen eller ansøgeren er i stand til at 

tage sig af den afhængige person, og at de 

pågældende skriftligt har udtrykt ønske 

herom. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilstræber hovedsagelig at tilpasse definitionen af familiemæssige bånd 

til Kommissionens forslag i artikel 2, litra g), for også at medtage familier, der er opstået 

undervejs til Europa, men som ikke fandtes i oprindelseslandet. Der er desuden foretaget en 

lille justering for at tilføje alvorlige traumer til listen over afhængighedskriterier. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset artikel 3, stk. 1, og så længe ingen 

medlemsstat er fastslået som ansvarlig, 

kan enhver medlemsstat beslutte at 

behandle en ansøgning om international 

beskyttelse, der er indgivet af en 

tredjelandsstatsborger eller en statsløs 

baseret på familiemæssige årsager i 

forbindelse med andre familiemedlemmer 

end dem, der er omfattet af artikel 2, litra 

g), selv om behandlingen af ansøgningen 

ikke påhviler den efter kriterierne i denne 

forordning. 

Uanset artikel 3, stk. 1, kan enhver 

medlemsstat beslutte at behandle en 

ansøgning om international beskyttelse, der 

er indgivet af en tredjelandsstatsborger 

eller en statsløs, selv om behandlingen af 

ansøgningen ikke påhviler den efter 

kriterierne i denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Den diskretionære klausul har, selv om den kun benyttes af en håndfuld medlemsstater, 

tilvejebragt et fleksibelt og progressivt redskab til at sikre, at der i tilstrækkelig grad tages 

humanitære hensyn i enkeltsager, og har derfor været et værdsat redskab blandt 

medlemsstaterne og NGO'er, der beskæftiger sig med asylansøgere. Ordføreren ønsker derfor 

at fremme anvendelsen af denne procedure, i stedet for at begrænse den. Ændringerne i 

artikel 19 er en tilbagevenden til ordlyden i Dublin III-forordningen. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den medlemsstat, der beslutter at behandle 

en ansøgning om international beskyttelse i 

medfør af dette stykke, bliver den 

ansvarlige medlemsstat og påtager sig de 

forpligtelser, der er forbundet med dette 

ansvar. I givet fald underretter den den 

medlemsstat, der tidligere var ansvarlig, 

den medlemsstat, der gennemfører en 

procedure til afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, eller den 

medlemsstat, der har modtaget en 

anmodning om at overtage ansøgeren. 

Den medlemsstat, der beslutter at behandle 

en ansøgning om international beskyttelse i 

medfør af dette stykke, bliver den 

ansvarlige medlemsstat og påtager sig de 

forpligtelser, der er forbundet med dette 

ansvar. I givet fald underretter den ved 

brug af det elektroniske 

kommunikationsnet DubliNet, som er 

oprettet i henhold til artikel 18 i 

forordning (EF) nr. 1560/2003, den 

medlemsstat, der tidligere var ansvarlig, 

den medlemsstat, der gennemfører en 

procedure til afgørelse af, hvilken 
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medlemsstat der er ansvarlig, eller den 

medlemsstat, der har modtaget en 

anmodning om at overtage ansøgeren. 

Or. en 

Begrundelse 

Den diskretionære klausul har, selv om den kun benyttes af en håndfuld medlemsstater, 

tilvejebragt et fleksibelt og progressivt redskab til at sikre, at der i tilstrækkelig grad tages 

humanitære hensyn i enkeltsager, og har derfor været et værdsat redskab blandt 

medlemsstaterne og NGO'er, der beskæftiger sig med asylansøgere. Ordføreren ønsker derfor 

at fremme anvendelsen af denne procedure, i stedet for at begrænse den. Ændringerne i 

artikel 19 er en tilbagevenden til ordlyden i Dublin III-forordningen. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 En ansøger om international beskyttelse 

kan anmode den medlemsstat, hvori 

ansøgningen er indgivet, om at anvende 

stk. 1. En sådan anmodning skal være 

skriftlig og behørigt begrundet. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren foreslår, at ansøgeren kan anmode den medlemsstat, hvor vedkommende har 

indgivet sin ansøgning, om at gøre brug af den diskretionære klausul i artikel 19, stk. 1. 

Medlemsstaten kan derefter undersøge, hvorvidt den ønsker at gøre brug af sine rettigheder i 

henhold til den diskretionære klausul. Under de nuværende regler kan medlemsstaten 

anvende proceduren i artikel 19, stk. 1, men ansøgeren har ingen mulighed for formelt at 

anmode den om det. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 
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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, eller den ansvarlige 

medlemsstat kan når som helst, inden der 

første gang træffes en afgørelse om 

sagens indhold, anmode en anden 

medlemsstat om at overtage en ansøger 

med henblik på at sammenføre enhver 

form for familie af humanitære årsager, 

navnlig baseret på 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 

18. De pågældende skal give deres 

skriftlige samtykke. 

Or. en 

Begrundelse 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. En ansøger om international 

beskyttelse kan anmode den medlemsstat, 

hvor ansøgningen er indgivet, om at 
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anvende stk. 2. En sådan anmodning skal 

være skriftlig og behørigt begrundet og 

adresseret til de ansvarlige myndigheder, 

som ansøgningen er indgivet til. Disse 

myndigheder sikrer, at anmodningen 

videresendes til de ansvarlige 

myndigheder i den medlemsstat, 

ansøgeren har anmodet om, via det 

elektroniske kommunikationsnet 

DubliNet, som er oprettet i henhold til 

artikel 18 i forordning (EF) nr. 

1560/2003. 

 Den medlemsstat, som modtager en 

anmodning i henhold til første afsnit, skal 

inden for to uger svare på, om den ønsker 

at påtage sig ansvaret for ansøgningen. 

Den medlemsstat, som har modtaget 

anmodningen, kan forlænge fristen med 

yderligere to uger, hvis dette skriftligt 

meddeles den medlemsstat, hvor 

ansøgningen er indgivet, via det 

elektroniske kommunikationsnet 

DubliNet. Hvis der ikke er modtaget et 

svar inden for denne frist, anses 

anmodningen for at være afvist. Uden at 

det berører stk. 1 og 2 har ansøgere om 

international beskyttelse kun ret til at 

anvende denne procedure én gang. 

Or. en 

Begrundelse 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 
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Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Accepterer den anmodede 

medlemsstat anmodningen i 

overensstemmelse med stk. 2a, overgår 

ansvaret for behandlingen af 

ansøgningen til denne medlemsstat. Den 

medlemsstat, hvor ansøgningen er 

indgivet, sikrer, at ansøgeren overføres i 

overensstemmelse med artikel 27. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette stykke vedrører også den nye procedure med henblik på at åbne mulighed for 

anvendelse af artikel 19 fra en anden medlemsstat. Den præciserer blot proceduren for 

overførsler i tilfælde, hvor en medlemsstat påtager sig ansvaret i henhold til den nye 

procedure. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Kommissionen udarbejder ved 

hjælp at gennemførelsesretsakter en 

fælles formular, der skal anvendes i 

forbindelse med proceduren i stk. 2a. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 

2. 

Or. en 

Begrundelse 

For at forenkle procedurerne og mindske den administrative arbejdsbyrde foreslås det, at 
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Kommissionen udarbejder en gennemførelsesretsakt med den formular, der skal benyttes ved 

anmodninger i henhold til den nye procedure, som åbner mulighed for ansøgninger i henhold 

til artikel 19 fra en anden medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på de betingelser, der er fastsat i 

artikel 24, 25 og 30, at overtage en 

ansøger, der har indgivet en ansøgning i en 

anden medlemsstat 

a) på de betingelser, der er fastsat i 

artikel 24, 24a, 25 og 30, at overtage en 

ansøger, der har indgivet en ansøgning i en 

anden medlemsstat 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er en teknisk ændring for at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med den nye 

procedure, der er foreslået i artikel 24a (meddelelse om overtagelse af ansvaret). 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra a), behandler eller færdiggør 

den ansvarlige medlemsstat behandlingen 

af ansøgningen om international 

beskyttelse. 

2. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra a) og b), behandler eller 

færdiggør den ansvarlige medlemsstat 

behandlingen af ansøgningen om 

international beskyttelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Fremskyndede procedurer er et vigtigt redskab til at opretholde effektivitet i systemet ved at 

fremskynde ansøgninger, som det er relativt "nemt" at træffe afgørelse om. Ordføreren går 

ikke ind for at benytte fremskyndede procedurer som en form for straf for at forsvinde, 

primært fordi det ikke er specielt effektivt – det kunne endda give indtryk af, at der gives 

incitament til at forsvinde for ansøgere, som har en stor chance for at få en positiv afgørelse 

på deres asylansøgning. 
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Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra a), behandler eller færdiggør 

den ansvarlige medlemsstat behandlingen 

af ansøgningen om international 

beskyttelse ved brug af en fremskyndet 

procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 

2013/32/EU. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Fremskyndede procedurer er et vigtigt redskab til at opretholde effektivitet i systemet ved at 

fremskynde ansøgninger, som det er relativt "nemt" at træffe afgørelse om. Ordføreren går 

ikke ind for at benytte fremskyndede procedurer som en form for straf for at stikke af, primært 

fordi det ikke er specielt effektivt – det kunne endda give indtryk af, at der gives incitament til 

at stikke af for ansøgere, som har en stor chance for at få en positiv afgørelse på deres 

asylansøgning. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra c), behandler den ansvarlige 

medlemsstat alle andre andragender eller 

en ny ansøgning fra ansøgeren som en 

fornyet ansøgning, jf. direktiv 2013/32/EU. 

4. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra c), når den ansvarlige 

medlemsstat har indstillet behandlingen 

af en ansøgning, efter at ansøgeren har 

trukket den tilbage, inden der er truffet en 

substansafgørelse i første instans, sikrer 

den pågældende medlemsstat, at 

ansøgeren har ret til at anmode om, at 

behandlingen af vedkommendes 

ansøgning færdiggøres, eller til at indgive 

en ny ansøgning om international 

beskyttelse, der ikke skal behandles som 

en fornyet ansøgning som fastsat i direktiv 
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2013/32/EU. I sådanne tilfælde sikrer 

medlemsstaten, at behandlingen af 

ansøgningen færdiggøres. 

Or. en 

Begrundelse 

Det har væsentlige proceduremæssige virkninger for ansøgeren, hvis det håndhæves, at alle 

yderligere andragender pr. definition skal betragtes som nye eller fornyede (hvilket også til 

dels er styret af forordningen om asylprocedurer). Ordføreren foreslår, at man vender tilbage 

til ordlyden i Dublin III-forordningen for så vidt angår dette spørgsmål.  

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra d), skal der ikke findes flere 

retsmidler for den afgørelse, som den 

ansvarlige myndighed i den ansvarlige 

medlemsstat har truffet om at give afslag 

på ansøgningen i henhold til kapitel V i 

direktiv 2013/32/EU. 

5. I den situation, der er omhandlet i 

stk. 1, litra d), hvor der kun er givet afslag 

på ansøgningen i første instans, skal den 

ansvarlige medlemsstat sikre, at den 

pågældende har eller har haft mulighed 

for at anvende effektive retsmidler som 

omhandlet i artikel 46 i direktiv 

2013/32/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

Fjernelse af retten til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser om sagens indhold for 

så vidt angår en asylansøgning vil sandsynligvis være i strid med de rettigheder, som 

chartrets artikel 47 om effektive retsmidler giver. Ordføreren er enig i, at ansøgeren i dette 

tilfælde bør tages tilbage af den ansvarlige medlemsstat (stk. 1, litra d)), men at 

vedkommende fortsat bør kunne udøve sin ret til at klage over afgørelsen på ansøgningen. 

Det foreslås derfor, at man vender tilbage til den ordlyd, der indgår i Dublin III-

forordningen. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Proceduren til afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, indledes, så 

snart en ansøgning om international 

beskyttelse indgives for første gang i en 

medlemsstat, forudsat at den medlemsstat, 

hvor den første ansøgning blev indgivet, 

ikke allerede er den ansvarlige medlemsstat 

i medfør af artikel 3, stk. 4 eller 5. 

1. Proceduren til afgørelse af, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig, indledes, så 

snart en ansøgning om international 

beskyttelse indgives for første gang i en 

medlemsstat, forudsat at den medlemsstat, 

hvor den første ansøgning blev indgivet, 

ikke allerede er den ansvarlige medlemsstat 

i medfør af artikel 3, stk. 5. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring hænger sammen med, at artikel 3, stk. 3 og 4, bliver fjernet. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) forbindelser til ansøgninger fra 

familiemedlemmer eller slægtninge, der 

rejser sammen, når det er relevant 

b) når det er relevant, forbindelser til 

ansøgninger fra familiemedlemmer, 

slægtninge eller grupper af ansøgere, der 

anmoder om at blive registeret som 

samrejsende 

Or. en 

Begrundelse 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 
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which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) hvis fordelingsmekanismen i 

henhold til kapitel VII finder anvendelse, 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 

36, stk. 4, og artikel 39, litra h). 

h) hvis fordelingsmekanismen i 

henhold til kapitel VII finder anvendelse, 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 

36a, stk. 3, og artikel 39, litra h). 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er en teknisk ændring som følge af, at artikel 36, stk. 4, udgår, og nogle aspekter heri 

bliver flyttet til artikel 36a. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat, som en ansøgning 

om international beskyttelse indgives til, 

mener, at en anden medlemsstat er 

ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, 

anmoder den snarest muligt og under alle 

omstændigheder inden for en frist på en 

måned efter, at ansøgningen er indgivet, jf. 

artikel 21, stk. 2, denne anden medlemsstat 

om at overtage ansøgeren. 

Hvis en medlemsstat, som en ansøgning 

om international beskyttelse indgives til, 

mener, at en anden medlemsstat er 

ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, 

anmoder den snarest muligt og under alle 

omstændigheder inden for en frist på to 

måneder efter, at ansøgningen er indgivet, 

jf. artikel 21, stk. 2, denne anden 

medlemsstat om at overtage ansøgeren. 

Or. en 

Begrundelse 

Der har været adskillige bemærkninger fra medlemsstaterne om, at de nye foreslåede 

tidsfrister (som er afkortet fra tre måneder til en måned her i Kommissionens forslag i forhold 

til Dublin III) er urealistiske. Ordføreren deler den holdning, at det er vigtigt at afkorte 

Dublin-procedurernes længde, men medlemsstaterne skal stadig have et rimeligt tidsrum til at 
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gennemføre alle de procedurer, der er fastsat i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af et hit med data registreret i 

Eurodac, jf. artikel 13 i forordning (EU) 

[forslag til forordning om omarbejdning af 

forordning (EU) nr. 603/2013] , eller et hit 

med data registreret i VIS, jf. artikel 21. 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 767/2008, skal 

anmodningen uanset nærværende stykkes 

første afsnit sendes senest to uger efter 

modtagelsen af hittet. 

I tilfælde af et hit med data registreret i 

Eurodac, jf. artikel 13 i forordning (EU) 

[forslag til forordning om omarbejdning af 

forordning (EU) nr. 603/2013] , eller et hit 

med data registreret i VIS, jf. artikel 21. 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 767/2008, skal 

anmodningen uanset nærværende stykkes 

første afsnit sendes senest en måned efter 

modtagelsen af hittet. 

Or. en 

Begrundelse 

Der har været adskillige bemærkninger fra medlemsstaterne om, at de nye foreslåede 

tidsfrister (som er afkortet fra to måneder til to uger her i Kommissionens forslag i forhold til 

Dublin III) er urealistiske. Ordføreren deler den holdning, at det er vigtigt at afkorte Dublin-

procedurernes længde, men medlemsstaterne skal stadig have et rimeligt tidsrum til at 

gennemføre alle de procedurer, der er fastsat i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Når det drejer sig om mindreårige, 

beregnes de i første og andet afsnit 

omhandlede tidsfrister således, at de 

begynder at løbe, når der er udpeget en 

værge, og når vurderingen af barnets tarv 

i henhold til artikel 8, stk. 3, er afsluttet. 

Or. en 
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Begrundelse 

For at sikre tilstrækkelig tid til procedurerne for mindreårige samt at den mindreårige støttes, 

så længe proceduren løber, foreslår ordføreren at de officielle tidsfrister først begynder, når 

der er udpeget en værge, og når vurderingen af barnets tarv er afsluttet. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Fremsendelse af en meddelelse om 

overtagelse af ansvaret 

 1.  Når en ansøger skal overføres til en 

anden medlemsstat i henhold til artikel 15, 

stk. 1a, eller artikel 36b, stk. 4, udvælges 

den ansvarsovertagende medlemsstat 

vilkårligt af det automatiserede system, jf. 

artikel 44, blandt de medlemsstater, der 

ikke på nuværende tidspunkt nyder fordel 

af den korrigerende fordelingsmekanisme, 

jf. artikel 34. 

 2.  Når det er fastslået, hvilken 

medlemsstat der skal overtage ansvaret i 

henhold til stk. 1, registreres 

oplysningerne herom automatisk i 

Eurodac, og den ansvarsovertagende 

medlemsstat underrettes ved hjælp af en 

automatisk meddelelse. 

 3.  Medlemsstaten, hvor ansøgeren 

opholder sig, orienterer ansøgeren om 

afgørelsen i henhold til stk. 2 og, i 

samarbejde med Den Europæiske Unions 

Asylagentur, om overførselsmodaliteterne. 

 4.  Den Europæiske Unions 

Asylagentur sikrer en hurtig overførsel af 

ansøgeren fra den medlemsstat, hvor 

vedkommende opholder sig, til den 

ansvarsovertagende medlemsstat. 

 5.  Forpligtelserne i artikel 39, 40, 41 

og 42 finder tilsvarende anvendelse. 
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Or. en 

Begrundelse 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne fastsætter en frist 

på 7 dage efter meddelelsen af afgørelsen 

om overførsel , inden for hvilken den 

pågældende kan udøve retten til effektive 

retsmidler efter stk. 1. 

2. Medlemsstaterne fastsætter en 

rimelig frist på minimum 15 dage efter 

meddelelsen af afgørelsen om overførsel, 

inden for hvilken den pågældende kan 

udøve retten til effektive retsmidler efter 

stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre at et retsmiddel er effektivt, er det helt afgørende, at personen har tilstrækkelig 

tid til at gøre brug af denne ret. En frist på 7 dage er ganske enkelt for kort. Det bør 

garanteres, at ansøgeren har mindst 15 dage til at indgive en klage for at sikre, at systemet 

giver passende beskyttelsesmekanismer, men det bør stå medlemsstaterne frit for at have en 

længere frist, hvis de ønsker det. 
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Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Anvendelsesområdet for det 

effektive retsmiddel, der er fastsat i stk. 1, 

skal begrænses til en vurdering af, om 

artikel 3, stk. 2, vedrørende risiko for 

umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller artikel 10-13 og artikel 

18 er blevet tilsidesat. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren anser det ikke for muligt at begrænse klageretten til bestemte aspekter af chartret 

uden at komme i umiddelbare problemer med retten til effektive retsmidler som fastsat i 

chartrets artikel 47. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 5  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis der ikke træffes afgørelse om 

overførsel, jf. stk. 1, sikrer 

medlemsstaterne, at der findes et effektivt 

retsmiddel til brug ved en domstol eller et 

domstolslignende organ, når ansøgeren 

hævder, at et familiemedlem eller, i 

tilfælde af uledsagede mindreårige, en 

slægtning opholder sig lovligt i en anden 

medlemsstat end den, der behandler den 

pågældendes ansøgning om international 

beskyttelse, og derfor anser den anden 

medlemsstat for at være ansvarlig for 

behandlingen af ansøgningen. 

5. Hvis der ikke træffes afgørelse om 

overførsel, jf. stk. 1, sikrer 

medlemsstaterne, at der findes et effektivt 

retsmiddel til brug ved en domstol eller et 

domstolslignende organ, når ansøgeren 

hævder, at en anden medlemsstat er 

ansvarlig for behandlingen af ansøgningen. 

Or. en 
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Begrundelse 

Kommissionens nye forslag om at give mulighed for at bruge et effektivt retsmiddel i tilfælde, 

hvor familiesammenføring blokeres på grund af manglende overførsel til den medlemsstat, 

hvor familien opholder sig, hilses velkommen. Det ville dog give mening – ikke mindst i lyset 

af EU-Domstolens afgørelse i Ghezelbash-sagen – at udvide rækkevidden af denne rettighed 

til at omfatte alt, hvad der opfattes som forkert anvendelse af Dublinkriterierne. 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De omkostninger, som er 

nødvendige for at overføre en ansøger eller 

en anden person som omhandlet i artikel 

20, stk. 1, litra c), d) eller e) , til den 

ansvarlige medlemsstat, afholdes af den 

overførende medlemsstat 

1. De omkostninger, som er 

nødvendige for at overføre en ansøger eller 

en anden person som omhandlet i artikel 

20, stk. 1, litra c), d) eller e), til den 

ansvarlige medlemsstat, afholdes over 

EU's almindelige budget. 

Or. en 

Begrundelse 

Som et yderligere tiltag for at øge den enkelte medlemsstats incitament til hurtigst muligt at 

registrere alle asylansøgere, der opholder sig på dens område, og for at sikre, at 

medlemsstaterne ikke pålægges yderligere økonomiske omkostninger ved at følge 

forordningens bestemmelser, dækkes alle overførsler under denne forordning af EU-

budgettet. 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1 finder anvendelse, hvis det 

automatiserede system, der er omhandlet i 

artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse, 

for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i 

henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 

3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud 

over de personer, der reelt er blevet 

2. Stk. 1 finder anvendelse, hvis det 

automatiserede system, der er omhandlet i 

artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse, 

for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i 

henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 

3, stk. 2, og artikel 18 og 19, ud over de 

personer, der reelt er blevet genbosat, er på 
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genbosat, er på over 150 % af 

referencetallet for den pågældende 

medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af 

den i artikel 35 omhandlede nøgle. 

over 100 % af referencetallet for den 

pågældende medlemsstat, hvilket afgøres 

ved brug af den i artikel 35 omhandlede 

nøgle. 

Or. en 

Begrundelse 

Det korrigerende fordelingssystem bør iværksættes, inden den ansvarsoverdragende 

medlemsstat rendes over ende af indstrømningen af asylansøgere. Derfor er den udløsende 

procentsats nedsat fra 150 % til 100 % af referencenøglen. Ordføreren mener endvidere, at 

også ansøgninger, der hører ind under kriterierne i artikel 3, stk. 1, bør tælle med i forhold til 

referenceværdien. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ansøgere, der har indgivet deres 

ansøgning til den ansvarsoverdragende 

medlemsstat efter meddelelsen om 

omfordeling, jf. artikel 34, stk. 5, fordeles 

til de medlemsstater, der er omhandlet i 

stk. 1, og disse medlemsstater afgør, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig. 

2. Ansøgere, der har indgivet deres 

ansøgning til den ansvarsoverdragende 

medlemsstat efter meddelelsen om 

omfordeling, jf. artikel 34, stk. 5, fordeles 

– hvis det ikke i henhold til artikel 19, stk. 

2a, eller artikel 36b, kunne fastslås, 

hvilken medlemsstat, der er ansvarlig – til 

de medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1, 

og disse medlemsstater afgør, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette indebærer, at en ansøger bør kunne gøre brug af den "lette" 

familiesammenføringsprocedure og muligheden for at anmode om anvendelse af den 

diskretionære klausul, inden vedkommende flyttes ved hjælp af det korrigerende 

fordelingssystem. 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ansøgninger, der skal afvises eller 

behandles ved brug af en fremskyndet 

procedure, jf. artikel 3, stk. 3, er ikke 

omfattet af fordelingen. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette stykke udgår som følge af, at artikel 3, stk. 3, om indledende undersøgelsesprocedurer 

forud for afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, udgår. Det bør bemærkes, at 

alle medlemsstater, når ansvarsspørgsmålet er afklaret, frit kan anvende indledende 

kontroller i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen om asylprocedurer. 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den ansvarsoverdragende 

medlemsstat sikrer, at ansøgere, der har 

indgivet deres ansøgning i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat, efter 

meddelelsen om omfordeling, jf. artikel 

34, skal have adgang til den i artikel 19, 

stk. 2a, og artikel 36b omhandlede 

procedure. 

Or. en 

Begrundelse 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. På grundlag af anvendelsen af 

referencenøglen i medfør af stk. 1 angiver 

det automatiserede system, der er 

omhandlet i artikel 44, stk. 1, hvilken 

medlemsstat der er den 

ansvarsovertagende, og videreformidler 

disse oplysninger senest 72 timer efter den 

registrering, der er omhandlet i artikel 22, 

stk. 1, til den ansvarsoverdragende 

medlemsstat og den ansvarsovertagende 

medlemsstat og tilføjer den 

ansvarsovertagende medlemsstat til den 

elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 

23, stk. 2. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne artikel fjernes, eftersom der i artikel 36a er foreslået en ny ordning med henblik på at 

fastslå, hvilken medlemsstat der skal overtage ansvaret. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 36 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 36a 

 Hvordan findes den ansvarsovertagende 

medlemsstat? 

 1. På grundlag af referencenøglen, 

jf. artikel 35, viser det automatiserede 

system, jf. artikel 44, stk. 1, de seks 

medlemsstater med det laveste antal 

ansøgere i forhold til deres andel af den 

rimelige fordeling. 

 2. Det automatiserede system åbner 
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en overførselsliste med 30 pladser for hver 

af disse seks medlemsstater. Den 

Europæiske Unions Asylagentur sikrer, at 

ansøgerne opføres på en af de åbne 

overførselslister i overensstemmelse med 

artikel 41. 

 3. Når alle pladser på en 

overførselsliste er fyldt i henhold til stk. 2, 

videresender det automatiserede system 

disse oplysninger til den 

ansvarsoverdragende medlemsstat og den 

ansvarsovertagende medlemsstat og 

tilføjer den ansvarsovertagende 

medlemsstat til den elektroniske fil, der er 

omhandlet i artikel 23, stk. 2. 

 4. Når en overførselsliste er fyldt i 

henhold til stk. 3a, åbner det 

automatiserede system en ny 

overførselsliste for den medlemsstat med 

det laveste antal ansøgere i forhold til 

dens andel af den rimelige fordeling, som 

der endnu ikke er åbnet nogen liste for. 

Or. en 

Begrundelse 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 36 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 36b 

 Familiesammenføringsprocedure i 

tilfælde af korrigerende fordeling 
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 1. En medlemsstat, der drager fordel 

af den korrigerende fordelingsmekanisme 

i overensstemmelse med artikel 34, er 

ansvarlig for at gennemføre en særlig 

familiesammenføringsprocedure for 

ansøgeren for at sikre en hurtig 

familiesammenføring og adgang til 

asylprocedurerne for ansøgere, når der 

umiddelbart er tilstrækkelige indikationer 

på, at de sandsynligvis vil have ret til 

familiesammenføring i henhold til artikel 

10, 11, 12 eller 13. 

 2. Ved vurderingen af, om der er 

tilstrækkelige indikationer på, at 

ansøgeren har familie i den medlemsstat, 

vedkommende angiver, skal den 

medlemsstat, som træffer afgørelsen, sikre 

sig, at ansøgeren har forstået den 

gældende definition af familiemedlemmer 

og/eller slægtninge og at ansøgeren er 

sikker på, at de angivne 

familiemedlemmer og/eller slægtninge 

ikke opholder sig i en anden medlemsstat. 

Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, 

skal endvidere sikre sig, at ansøgeren 

forstår, at vedkommende ikke får lov at 

blive i den medlemsstat, hvor 

vedkommende hævder at have 

familiemedlemmer og/eller slægtninge, 

medmindre denne påstand kan verificeres 

af den pågældende medlemsstat. Hvis de 

oplysninger, ansøgeren har givet, ikke 

giver tungtvejende grunde til at betvivle, 

at familiemedlemmer og/eller slægtninge 

opholder sig i den medlemsstat, ansøgeren 

angiver, konkluderes det umiddelbart, at 

der er tilstrækkelige indikationer på, at 

ansøgeren har familiemedlemmer og/eller 

slægtninge i den pågældende medlemsstat 

med henblik på at opfylde kravene i stk. 1. 

 3. Hvis det fastslås i henhold til stk. 1 

og 2, at det umiddelbart er sandsynligt, at 

ansøgeren har ret til 

familiesammenføring i henhold til artikel 

10, 11, 12 eller 13, underretter den 

ansvarsoverdragende medlemsstat den 

pågældende medlemsstat herom, og 

ansøgeren overføres til denne 
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medlemsstat. 

 4. Den medlemsstat, som modtager 

en ansøger i henhold til proceduren i stk. 

3, træffer afgørelse om, hvorvidt 

betingelserne for familiesammenføring i 

henhold til artikel 10, 11, 12 eller 13 er 

opfyldt. Hvis det fastslås, at betingelserne 

for familiesammenføring ikke er opfyldt, 

sørger modtagermedlemsstaten for, at 

ansøgeren flyttes til en anden medlemsstat 

i overensstemmelse med proceduren i 

artikel 24a. 

 5. De ansvarlige myndigheder i den 

medlemsstat, hvor ansøgeren hævder at 

have familiemedlemmer og/eller 

slægtninge, bistår de ansvarlige 

myndigheder i den medlemsstat, som 

træffer afgørelsen, ved at besvare 

spørgsmål, der sigter mod at afklare, om 

de påståede familiebånd er korrekte. 

Or. en 

Begrundelse 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 37 udgår 

Finansiel solidaritet  

1.  Tre måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden og derefter ved 

udløbet af hver tolv måneders periode kan 
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en medlemsstat i det automatiserede 

system anføre, at den midlertidigt ikke vil 

deltage i den korrigerende 

fordelingsmekanisme, der er omhandlet i 

denne forordnings kapitel VII, som 

ansvarsovertagende medlemsstat og 

meddele medlemsstaterne, Kommissionen 

og Den Europæiske Unions Asylagentur 

dette. 

2.  Det automatiserede system, der er 

omhandlet i artikel 44, stk. 1, anvender i 

så tilfælde referencenøglen i denne tolv 

måneders periode på de medlemsstater, 

hvis antal af ansøgninger, som de er 

ansvarlige for, ligger under deres andel i 

henhold til artikel 35, stk. 1, med 

undtagelse af den medlemsstat, der 

indlæste oplysningen, og den 

ansvarsovertagende medlemsstat. Det 

automatiserede system, der er omhandlet i 

artikel 44, stk. 1, skal tælle hver 

ansøgning, som ellers ville være blevet 

fordelt, med til andelen for den 

medlemsstat, der indlæste oplysningerne i 

henhold til artikel 36, stk. 4. 

 

3.  Ved udløbet af den tolv måneders 

periode, der er omhandlet i stk. 2, 

meddeler det automatiserede system den 

medlemsstat, der ikke deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme, det 

antal ansøgere, som den ellers skulle have 

modtaget som ansvarsovertagende 

medlemsstat. Den pågældende 

medlemsstat yder derefter et 

solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for 

hver ansøger, som ellers skulle have været 

fordelt til medlemsstaten i løbet af den 

pågældende tolv måneders periode. 

Solidaritetsbidraget skal betales til den 

medlemsstat, der fastslås som ansvarlig 

for behandlingen af de respektive 

ansøgninger. 

 

4.  Kommissionen vedtager ved hjælp 

af gennemførelsesretsakter i 

overensstemmelse med den 

undersøgelsesprocedure, der er 

omhandlet i artikel 56, retningslinjerne 
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for gennemførelsen af stk. 3. 

5.  Den Europæiske Unions 

Asylagentur overvåger og rapporterer 

hvert år til Kommissionen om 

anvendelsen af solidaritetsmekanismen. 

 

Or. en 

Begrundelse 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) overfører ansøgeren til den 

ansvarsovertagende medlemsstat senest fire 

uger efter den endelige afgørelse om 

overførsel. 

c) yder den nødvendige assistance 

med henblik på at sikre, at Den 

Europæiske Unions Asylagentur kan 

overføre ansøgeren til den 

ansvarsovertagende medlemsstat senest fire 

uger efter den endelige afgørelse om 

overførsel.  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget hænger sammen med den foreslåede overdragelse af ansvaret for 

overførsler til Det Europæiske Asylagentur. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis resultatet af 

sikkerhedskontrollen bekræfter, at 

ansøgeren af alvorlige årsager kan 

betragtes som en fare for den nationale 

sikkerhed eller den offentlige orden, er det 

den ansvarsoverdragende og anmodende 

medlemsstat, der er den ansvarlige 

medlemsstat, og som behandler 

ansøgningen ved brug af en fremskyndet 

procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 

2013/32/EU. 

3. Hvis resultatet af 

sikkerhedskontrollen bekræfter, at 

ansøgeren af alvorlige årsager kan 

betragtes som en fare for den nationale 

sikkerhed eller den offentlige orden, er det 

den ansvarsoverdragende og anmodende 

medlemsstat, der er den ansvarlige 

medlemsstat, og som kan behandle 

ansøgningen ved brug af en fremskyndet 

procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 

2013/32/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

Dublinforordningen bør fastsætte klare regler for, hvordan man afgør, hvilke medlemsstater 

der er ansvarlige for hvilke ansøgninger. En medlemsstat bør bevare retten til at vurdere den 

bedste procedure inden for rammerne af forordningen om asylprocedurer til vurdering af 

ansøgninger. Hvis dette bedst kan gøres ved brug af en fremskyndet procedure, bør det være 

muligt, men ikke obligatorisk. 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Ansøgere, der har registreret sig 

som samrejsende, jf. artikel 22, stk.1, litra 

b), for hvem fordelingsproceduren finder 

anvendelse, men som ikke er hinandens 

familiemedlemmer, overdrages så vidt 

muligt til den samme medlemsstat. 

Or. en 

Begrundelse 

I den ændrede flytningsmodel, som ordføreren har foreslået, vil ansøgere kunne flyttes til 

andre medlemsstater gruppevis i stedet for enkeltvis. Dette indebærer imidlertid ikke en ret til 

at vælge destination og vil kun kunne ske i det omfang, det er muligt, i modsætning til 

familiemedlemmer, som altid overføres til samme medlemsstat. 
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Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Til dækning af omkostningerne til 
overførsel af en ansøger til den 

ansvarsovertagende medlemsstat 

refunderes den ansvarsoverdragende 

medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR 

for hver person, der overføres, jf. artikel 

38, litra c).  

Omkostningerne ved Det Europæiske 

Asylagenturs overførsel af en ansøger til 

den ansvarsovertagende medlemsstat 

afholdes over EU's almindelige budget og 

refunderes med et fast beløb på 300 EUR 

for hver person, der overføres, jf. artikel 

38, litra c). 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren vil foreslå, at ansvaret for overførsler i henhold til Dublinforordningen flyttes fra 

medlemsstaterne til Det Europæiske Asylagentur. En reduktion af godtgørelsen fra 500 EUR 

til 300 EUR vil give vigtige besparelser, som efter ordførerens mening bør investeres i støtte 

til ordningen. 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det automatiserede system underretter 

medlemsstaterne og Kommissionen, så 

snart antallet af ansøgninger i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat, som 

denne er ansvarlig for i henhold til denne 

forordning, er på under 150 % af dens 

andel i henhold til artikel 35, stk. 1. 

Det automatiserede system underretter 

medlemsstaterne og Kommissionen, så 

snart antallet af ansøgninger i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat, som 

denne er ansvarlig for i henhold til denne 

forordning, er på under 75 % af dens andel 

i henhold til artikel 35, stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 
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allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Kapitel VII a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kapitel VIIa 

 Gensidig solidaritet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 43 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 43a 

 Suspension af den korrigerende 

fordelingsmekanisme 

 Hvis en medlemsstat er genstand for en 

afgørelse som omhandlet i artikel 19, stk. 

1, i forordning (EU) 2016/1624, efter at 

den har undladt at efterleve sine 

forpligtelser til at forvalte sin del af den 

ydre grænse, kan Rådet på grundlag af et 

forslag fra Kommissionen straks og ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt 

vedtage en beslutning, der suspenderer 

anvendelsen af den korrigerende 

fordelingsmekanisme, som er omhandlet i 

denne forordnings artikel 34, for den 

pågældende medlemsstat. En beslutning 

om at suspendere den korrigerende 

fordelingsmekanisme er gældende i en 

nærmere specificeret periode på højst et 
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år, og den kan forlænges. Kommissionen 

sikrer rettidig og samtidig fremsendelse af 

relevante dokumenter, herunder udkastet 

til retsakt, til Europa-Parlamentet og til 

Rådet, når den forbereder og udarbejder 

delegerede retsakter. Europa-Parlamentet 

underrettes straks om alle efterfølgende 

foranstaltninger og beslutninger, der 

træffes. 

Or. en 

Begrundelse 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 43 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 43b 

 Tvangsmidler 

 Hvis en medlemsstat ikke efterlever sine 

forpligtelser i henhold til kapitel VII, 

finder den procedure, der er fastsat i 

artikel XXX i forordning (EU) nr. 

1303/2013 som ændret ved forordning 

(EU) nr. XXXX, anvendelse. 
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Or. en 

Begrundelse 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på registrering og 

overvågning af andelen af ansøgninger om 

international beskyttelse i henhold til 

artikel 22 og anvendelsen af den 

fordelingsmekanisme, der er omhandlet i 

kapitel VII, oprettes der et automatiseret 

system. 

1. Med henblik på registrering og 

overvågning af andelen af ansøgninger om 

international beskyttelse i henhold til 

artikel 22 og 24a og anvendelsen af den 

fordelingsmekanisme, der er omhandlet i 

kapitel VII, oprettes der et automatiseret 

system. 

Or. en 

Begrundelse 

Det automatiserede system bør ikke kun kunne støtte den korrigerende fordeling, men også 

den fordelingsmodel, der forudses i den nye artikel 24a. 

 



 

PE599.751v02-00 82/96 PR\1118296DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den Europæiske Unions 

Asylagentur har adgang til det 

automatiserede system for at indlæse og 

tilpasse referencenøglen, jf. artikel 35, stk. 

4, og for at indlæse de oplysninger, der er 

omhandlet i artikel 22, stk. 3. 

2. Den Europæiske Unions 

Asylagentur har adgang til det 

automatiserede system for at indlæse og 

tilpasse referencenøglen, jf. artikel 35, stk. 

4, for at indlæse de oplysninger, der er 

omhandlet i artikel 22, stk. 3, og for at 

efterleve sine forpligtelser i henhold til 

artikel 36a. 

Or. en 

Begrundelse 

I den nye artikel 36a foreslås det, at EU's Asylagentur gøres ansvarligt for at "fylde" listerne 

over ansøgere fra stater, der hører under den korrigerende fordeling, og dette 

ændringsforslag sikrer, at agenturet har adgang til det elektroniske system, således at det kan 

varetage denne opgave. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset artikel 35 udregnes 

referencenøglen for den korrigerende 

fordeling ved brug af formlen i bilag Ia i 

de første fem år efter ... [datoen for denne 

forordnings ikrafttræden]. 

Or. en 

Begrundelse 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 
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applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset artikel 38, litra c), sikrer den 

medlemsstat, der drager fordel af den 

korrigerende fordeling, overførsel af 

ansøgeren til den ansvarsovertagende 

medlemsstat senest fire uger efter den 

endelig afgørelse om overførsel i de første 

fem år efter ... [datoen for denne 

forordnings ikrafttræden]. 

 Uanset artikel 42, stk. 1, refunderes den 

ansvarsoverdragende medlemsstat 

omkostningerne til overførsel af en 

ansøger til den ansvarsovertagende 

medlemsstat med et fast beløb på 300 

EUR per person, der overføres, jf. artikel 

53. Denne finansielle støtte gennemføres 

ved anvendelse af procedurerne i artikel 

18 i forordning (EU) nr. 516/2014. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag etablerer en periode på fem år, hvor medlemsstaterne beholder 

ansvaret for overførsler i henhold til den korrigerende fordelingsordning, og fraviger således 

artikel 38, litra c), for at give EU's Asylagentur tilstrækkelig tid til at opbygge den ekspertise 
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og den organisation, der er nødvendig for at påtage sig dette ansvar. EU's Asylagentur vil få 

mange opgaver under de nye forordninger om det fælles asylsystem, og det er helt afgørende, 

at agenturet får mulighed for i første omgang at fokusere på de mest centrale aspekter for at 

kunne blive ved med at levere tjenesteydelser af høj kvalitet. 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 58 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den Europæiske Unions Asylagentur 

foretager i løbet af den i artikel 53, stk. 

2a, omhandlede overgangsperiode en 

statusopgørelse over kapaciteten i alle 

medlemsstater til at modtage uledsagede 

mindreårige med henblik på at indkredse 

mangler og tilbyder medlemsstaterne 

hjælp til at imødegå disse mangler. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er særligt vigtigt, at uledsagede mindreårige, som overføres i henhold til den 

korrigerende fordelingsmodel, får tilstrækkelig omsorg i alle Den Europæiske Unions 

medlemsstater. Derfor forekommer det hensigtsmæssigt, at EU's Asylagentur får mandat til at 

evaluere de nationale kapaciteter til modtagelse af uledsagede mindreårige med henblik på at 

yde hjælp til de medlemsstater, der har behov for at forbedre deres kapacitet. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 60 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forordning (EU) nr. 604/2013 ophæves for 

de medlemsstater, der er bundet af denne 

forordning for så vidt angår deres 

indbyrdes forbindelser . 

Forordning (EU) nr. 604/2013 ophæves. 

Or. en 
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Begrundelse 

Ordføreren mener, at medlemsstater med fravalgsordninger bør have et klart valg om, 

hvorvidt de vil være med i eller stå uden for Dublinordningen, da det vil skabe unødige 

komplikationer at lade nogle medlemsstater have mulighed for at forblive under Dublin III-

forordningen, når alle andre er gået over til Dublin IV. 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag Ia 

 Overgangsordninger for udregning af 

referencenøglen i artikel 35 

 1. For så vidt angår den korrigerende 

fordelingsmekanisme fastlægges 

referencetallet for hver medlemsstat i en 

overgangsperiode, som er fastsat i dette 

bilag, af en kombination af en 

baselinenøgle og den referencenøgle, der 

er omhandlet i artikel 35. Denne 

midlertidige referencenøgle kaldes 

"overgangsreferencenøglen" og gælder i 

overgangsperioden i stedet for den 

referencenøgle, der er omhandlet i artikel 

35. 

 2. Baselinereferencenøglen, som er 

omhandlet i stk. 1, udregnes ved at 

sammentælle de indgivne ansøgninger i 

medlemsstaterne i årene 2011, 2012, 

2013, 2014 og 2016, ved hjælp af tal fra 

Eurostat, og dividere dem med det 

samlede antal indgivne ansøgninger i alle 

medlemsstater i samme periode. 

 3. Den Europæiske Unions 

Asylagentur fastsætter 

baselinereferencenøglen såvel som 

referencenøglen i artikel 35. 

 4. Overgangsreferencenøglen 

udregnes på følgende måde: 

 a) fra ikrafttrædelsen og frem til 

udgangen af det første kalenderår efter 

ikrafttrædelsen ("år X") svarer 
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overgangsreferencenøglen til 

baselinereferencenøglen 

 b) i år X+1 består 

overgangsreferencenøglen af 80 % af 

baselinereferencenøglen og 20 % af 

referencenøglen i denne forordnings 

artikel 35 

 c) i år X+2 består 

overgangsreferencenøglen af 60 % af 

baselinereferencenøglen og 40 % af 

referencenøglen i denne forordnings 

artikel 35 

 d) i år X+3 består 

overgangsreferencenøglen af 40 % af 

baselinereferencenøglen og 60 % af 

referencenøglen i denne forordnings 

artikel 35 

 e) i år X+4 består 

overgangsreferencenøglen af 20 % af 

baselinereferencenøglen og 80 % af 

referencenøglen i denne forordnings 

artikel 35. 

 5. Efter udløbet af den i stk. 4, litra 

e), omhandlede periode udregnes 

referencenøglen i overensstemmelse med 

artikel 35. 

Or. en 

Begrundelse 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 
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year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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BEGRUNDELSE 

Et velfungerende asylsystem baseret på solidaritet er muligt! 

 

Den nuværende Dublinforordning, som fastlægger, hvilket land der er ansvarligt for en 

flygtnings asylansøgning, er ikke længere egnet til formålet. Dette blev tydeligt i 2015, da 

mere end en million mennesker flygtede fra krig, konflikter og forfølgelse og ansøgte om 

international beskyttelse i EU, hvilket førte til, at Dublinordningen kollapsede fuldstændigt. 

Som reaktion herpå forelagde Europa-Kommissionen et forslag til en revideret  

 

Dublinforordning i maj 2016. Siden jeg blev udpeget til ordfører i Europa-Parlamentet for 

denne revision, har jeg analyseret forslaget og påbegyndt min opgave med at udarbejde 

Europa-Parlamentets holdning, og jeg er nu klar til fremlægge mit udkast til betænkning. 

 

EU befinder sig ved en skillevej. Vi kan ikke længere fortsætte med udvandede kompromiser 

og hastende ad hoc-indsatser over for krisesituationer, som vi alle på forhånd ved, vil blive 

implementeret for sent, eller slet ikke vil blive implementeret. Vi er virkelig nødt til at tænke 

innovativt og kreativt. Min konklusion er, at det er nødvendigt at ændre den nuværende 

Dublinforordning gennemgribende, og at den nye forordning skal sikre: 

 

• at alle lande deles om ansvaret for asylansøgere  

• at medlemsstater med ydre grænser, som er det første sted, hvor de fleste 

flygtninge ankommer til Europa, påtager sig ansvaret for at registrere alle 

personer, der ankommer, og for at beskytte og opretholde EU's ydre grænser 

• at mennesker med behov for international beskyttelse får denne meget hurtigere, 

end det er tilfældet i dag, mens dem, der bevisligt ikke har ret til asyl, 

tilbagesendes til deres hjemlande på en hurtig og værdig måde. 

 

Det er på tide at holde op med at støtte et system, hvor flygtninge drives i hænderne på 

skruppelløse menneskesmuglere, som smugler dem igennem Europa. Vi må i stedet opbygge 

et system, der skaber incitamenter for alle flygtninge til straks at lade sig registrere, når de 

ankommer til EU. 

 

Asylansøgere bør kunne føle sig sikre på, at de vil få en retligt korrekt asylproces, uanset 

hvilken EU-medlemsstat de indgiver deres ansøgning i. De bør også være klar over, at de ikke 

har ret til selv at bestemme, hvilken EU-medlemsstat de søger asyl i, men at det er Den 

Europæiske Union, der behandler deres asylansøgning og i sidste ende giver dem 

international beskyttelse. 

 

Den nye Dublinforordning skal være enkel, baseret på fornuftige principper og gennemførlig i 

praksis. Jeg mener, at det er lykkedes mig at lægge fundamentet til dette i mit udkast til 

betænkning. Det forudsætter, at alle medlemsstater deltager fuldt ud og ligeligt. Hvis det 

gennemføres til punkt og prikke, vil det medføre delt ansvar og ægte solidaritet. 

 

Der er behov for en funktionsdygtig permanent flytningsordning 

 

Ad hoc-flytningen af 160 000 asylansøgere fra Italien og Grækenland har i det store hele 

været en fiasko. Vi er nødt til at lære af erfaringerne med denne ordning for at opbygge en 
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flytningsordning under Dublinforordningen, som er robust og funktionsdygtig i praksis. 

 

Den vigtigste lære, vi kan uddrage af den midlertidige flytningsordning, som blev indført midt 

i en igangværende krisesituation, viser, at der er nødt til være krisemekanismer og midler til 

uforudsete udgifter på plads, inden krisen opstår. EU's beslutningsprocesser er ganske enkelt 

ikke reaktionsdygtige nok til at kunne håndtere sådanne komplekse problemstillinger 

ordentligt og rettidigt midt i en igangværende krise. 

 

Eksisterende foranstaltninger, såsom mekanismen for tidlig varsling i Dublinforordningen 

eller direktivet om midlertidig beskyttelse, som er beregnet til at blive brugt i nødsituationer, 

men som kræver en afstemning i Rådet for at blive iværksat, er aldrig taget i brug, uanset 

krisens store omfang. Det ville derfor være uklogt at basere en flytningsordning på noget som 

helst andet end et automatisk system. 

 

Ændringer af den korrigerende fordelingsmodel, som Kommissionen har foreslået 

 

Der foreslås følgende ændringer for at forbedre den korrigerende fordelingsmodel, som 

Kommissionen har foreslået: 

 

Ingen kontroller af, om ansøgningerne skal afvises, forud for anvendelsen af Dublinordningen 

Forslaget om at indføre et krav om, at det skal fastslås, hvorvidt en ansøgning kan antages til 

behandling, inden der udpeges en ansvarlig medlemsstat, vil skabe en uoverkommelig 

administrativ byrde for frontlinjemedlemsstaterne. 

 

Indførelse af en "let" familiesammenføringsprocedure 

I Kommissionens forslag har man forestillet sig, at al familiesammenføring skal foregå i en 

anden, ansvarsovertagende medlemsstat, hvilket ville medføre dyre dobbeltoverførsler. Det 

andet primære alternativ har været at lade frontlinjemedlemsstaterne sørge for 

familiesammenføring, hvilket i høj grad øger den administrative byrde og forlænger 

procedurerne. Jeg foreslår en middelvej, hvor ansøgeren overføres til den medlemsstat, hvor 

vedkommende hævder at have familie, og at denne medlemsstat foretager vurderingen. Hvis 

en ansøger hævder at have familie i en medlemsstat, og dette ikke er tilfældet, videresendes 

vedkommende til en medlemsstat, der udvælges af den korrigerende fordelingsmekanisme.  

 

Anmodning om anvendelse af den diskretionære klausul 

Ansøgere bør have mulighed for at anmode en medlemsstat om at gøre brug af dens 

diskretionære ret til også at påtage sig ansvaret for sager, som den strengt taget ikke er 

forpligtet til at tage. Hvis medlemsstaten frivilligt tager imod nogle ansøgere, vil de tælle med 

i medlemsstatens kvote. Det kunne være et interessant tilbud for medlemsstaterne at tage 

imod ansøgere under denne ordning med bedre muligheder for at blive integreret i den 

pågældende medlemsstat, og den vil give ansøgerne incitament til at samarbejde med 

systemet.  

 

Overførsel af grupper 

I stedet for at overføre ansøgere på basis af en ordning med én person af gangen, bør 

overførsler ske i grupper med op til 30 ansøgere af gangen. I forbindelse med denne ændring 

foreslår jeg, at ansøgerne får mulighed for at lade sig registrere som en gruppe, når de 

ankommer til Europa. En sådan grupperegistrering vil ikke indebære en ret til at blive overført 

til en bestemt medlemsstat, men en ret til at blive overført sammen med de øvrige medlemmer 
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af gruppen til en medlemsstat, som udvælges af den korrigerende fordelingsordning. 

 

Forbindelsen mellem korrigerende fordeling og beskyttelse af grænserne 

Hvis en medlemsstat, der drager fordel af den korrigerende fordelingsmekanisme, ikke 

overholder sine forpligtelser over for de andre medlemsstater ved at forvalte sine ydre grænser 

og registrere ansøgere, bør det være muligt at suspendere den korrigerende fordelingsordning 

for denne medlemsstat ved en afgørelse fra Rådet. 

 

Tærskler for udløsning af korrigerende fordeling 

Kommissionens forslag kræver, at en medlemsstat tager imod 150 procent af dens rimelige 

andel af asylansøgninger, før den får hjælp fra den korrigerende fordelingsordning. Jeg 

foreslår, at denne tærskel sættes ned til 100 procent. Jeg foreslår endvidere, at den 

korrigerende fordeling bør ophøre, når den relative andel for en medlemsstat, der er under 

korrigerende fordeling, er faldet til 75 procent af de samlede ansøgninger, for at sikre, at 

medlemsstaterne ikke hele tiden veksler mellem at være med i og ude af den korrigerende 

fordeling. 

 

Tvangsforanstaltninger og økonomisk solidaritet – fravalg 

Kommissionen har foreslået at indføre en mulighed for at fravælge den korrigerende 

fordelingsordning, således at medlemsstaterne kan få lov til at købe sig ud af den korrigerende 

fordeling ved at betale 250 000 EUR per ansøger. Jeg finder det uacceptabelt at sætte et 

sådant prisskilt på mennesker, og jeg foreslår derfor, at denne bestemmelse udgår. 

 

Alle medlemsstater i Den Europæiske Union skal overholde den lovgivning, som den 

lovgivende myndigheds to grene på demokratisk vis er blevet enige om. I denne forbindelse 

er jeg bekymret over bemærkninger fra en række ledende politikere, som har udtalt, at de 

agter at ignorere demokratiske beslutninger truffet af EU, hvis disse ikke er i 

overensstemmelse med deres nationale præferencer. I lyset af disse bemærkninger har jeg 

foreslået, at der indføres en konditionalitet mellem behørig deltagelse i den korrigerende 

fordelingsmekanisme og de europæiske struktur- og investeringsfonde. Det virker ikke logisk 

at lade medlemsstater nyde godt af andres solidaritet, samtidig med at de lader hånt om deres 

egne forpligtelser i medfør af regler, der er vedtaget i fællesskab. 

 

Gradvis indførelse af den korrigerende fordelingsmodel 

Jeg foreslår en overgangsperiode på fem år for den fordelingsnøgle, der fastlægger kvoterne 

for de enkelte medlemsstater. I begyndelsen af overgangsperioden skal nøglen være baseret på 

en gennemsnitlig andel af antallet af hidtil indgivne ansøgninger om international beskyttelse 

i de forskellige medlemsstater. For hvert år fjernes tyve procent af den nøgle, der er baseret på 

tidligere ansøgninger, og der tilføjes tyve procent af den af Kommissionen foreslåede nøgle, 

som er baseret på BNP og befolkningstal. 

 

Ved hjælp af en sådan ordning vil medlemsstater, der tidligere har taget imod mange 

asylansøgere, få sikkerhed for, at deres andel af ansvaret gradvis vil blive reduceret. Samtidig 

vil medlemsstater uden den samme erfaring få tid til at opbygge deres modtagelsessystemer, 

helst med assistance fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og med støtte fra 

Den Europæiske Unions Asylagentur. 

 

Ordentlig omsorg for børn, med særligt fokus på uledsagede mindreårige 
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Når det drejer sig om uledsagede mindreårige, vil en hurtig udpegning af værger (inden for 

fem dage), bedre vurderinger af barnets tarv og brug af tværfaglige teams til disse vurderinger 

give myndighederne mulighed for at opbygge tillid hos de mindreårige og bryde den negative 

indflydelse, som menneskesmuglere og -handlere har. Dette vil i høj grad øge chancerne for, 

at mindreårige vil have tillid til og samarbejde med systemet. Vi kan ikke fortsætte med et 

system, der er årsag til, at tusindvis af børn forsvinder, som det desværre er tilfældet i dag. 

Udover kraftigt forbedrede familiesammenføringsprocedurer og proceduren til at anmode om 

anvendelse af den diskretionære klausul vil mindreårige få hurtigere adgang til procedurerne 

og et stabilt miljø. 

 

Investering i information og ordentlig omsorg, navnlig for uledsagede mindreårige, så snart de 

ankommer til EU, vil skabe mulighed for betydelige besparelser på andre dele af 

Dublinordningen, da det vil mindske behovet for gentagne overførsler, langvarige klagesager 

osv.  

 

En ordning, der grundlæggende vil gøre op med de underliggende årsager til sekundære 

bevægelser 

For at sikre, at Dublinforordningen kan fungere, er det afgørende at bryde forbindelsen 

mellem registreringen af en ansøgning og den konsekvens, at den registrerende medlemsstat 

automatisk bliver ansvarlig. Et element heri er at sikre, at procedurerne i forordningen vil 

kunne realiseres og er praktiske. 

 

Jeg støtter fuldt ud Kommissionen i dens stræben efter at fjerne de smuthuller, som har gjort 

det muligt at flytte ansvaret, og dens stræben efter at sikre, at procedurerne gøres hurtigere. 

Dette imødegår imidlertid kun en del af problemet. I teorien er princippet, at hvis ingen andre 

kriterier i forordningen pålægger et bestemt land ansvaret, påhviler ansvaret det første 

indrejseland i EU. I praksis er dette imidlertid stort set umuligt at fastslå, medmindre der er 

foretaget en registrering i en Eurodac-database, hvilket som oftest ikke er tilfældet i dag. 

 

Efter måneders nyttesløst bureaukrati ender den medlemsstat, hvor ansøgeren opholder sig, 

som regel med at være nødt til at påtage sig ansvaret. Dette medfører forsinkelser i 

procedurerne med alle de dertil knyttede omkostninger, uvished for ansøgeren og, hvad der er 

nok så vigtigt, at det ofte betaler sig for ansøgerne at tage til et bestemt land, når de ønsker at 

søge asyl i en bestemt medlemsstat. Det tilskynder til sekundære bevægelser. 

 

For at få brudt denne onde cirkel og sikre, at der er en enkel regel for overførsel, foreslår jeg 

at ændre kriteriet om ulovlig indrejse. Hvis en ansøger indgiver en ansøgning i en 

frontlinjemedlemsstat, som ikke er under korrigerende fordeling, skal denne medlemsstat 

være ansvarlig for ansøgningen, akkurat som i dag. Dette er afgørende for at sikre, at der er en 

forbindelse mellem korrekt forvaltning af de ydre grænser og Dublinordningen. Under den 

nye ordning vil frontlinjemedlemsstaten også få hjælp gennem den korrigerende 

fordelingsordning, så snart den har påtaget sig sin del af det fælles ansvar. 

 

Hvis en asylansøger bevæger sig videre til en anden medlemsstat uden at have registreret sig i 

det første indrejseland og ansøger om asyl der, skal denne medlemsstat ikke være ansvarlig 

for ansøgningen. I stedet for det komplekse og ikkefungerende system, hvor vi foregiver, at vi 

kan sende folk tilbage til det første indrejseland, vil ansøgeren via den korrigerende 

mekanisme blive tildelt en ansvarlig medlemsstat og overført dertil. 
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Dette system sikrer, at asylansøgerne ved, at de, hvis de bevæger sig til en bestemt 

medlemsstat, automatisk vil blive fjernet fra dette land. Dette kriterium ville være nemt at 

anvende og burde afskrække ansøgerne, eftersom de underliggende årsager til ikke at indgive 

sin ansøgning i det første indrejseland i EU rent faktisk ville blive fjernet. Systemet fjerner 

også alle incitamenter for medlemsstaterne til at undlade at registrere potentielle asylansøgere 

på deres område. 

 

Det skal være klokkeklart for asylansøgerne, at de ikke har mulighed for at vælge, hvilket 

land der skal være ansvarligt for deres ansøgning, og at den eneste vej til at opnå lovlig status 

i Europa er at blive i det officielle system. 

 

En Dublinforordning, der kan opnå forståelse og accept blandt ansøgerne 

 

Hvis man fjerner incitamenterne til sekundære bevægelser og går i retning af en model, der 

sikrer, at alle ansøgere lader sig registrere, så snart de ankommer, giver det mulighed for at 

investere i information til ansøgerne og særlig beskyttelse af mindreårige. Ved at sikre, at 

ansøgerne får ordentlig information og får mulighed for at stille spørgsmål om, hvordan 

systemet fungerer, kan vi opbygge tillid til systemet og sikre en mere gnidningsfri proces. 

 

Den nuværende forordning tilsikrer, at Kommissionen kun producerer nogle få fælles foldere 

med information. Dette er utilstrækkeligt i betragtning af ansøgernes behov. Jeg foreslår 

derfor, at Den Europæiske Unions Asylagentur får til opgave at udvikle en række 

informationsprodukter i tæt samarbejde med nationale organer. Lovgiverne bør ikke beslutte, 

hvilket format og indhold de skal have, men snarere tilskynde agenturet til selv at finde frem 

til de mest brugbare formater ved hjælp af IT-værktøjer med henblik på at sikre, at 

informationen kan opfylde det daglige behov i modtagecentre, hotspots osv. 

 

Den frie bevægeligheds overlevelse i Europa afhænger af Dublinreformerne 

 

I løbet af 2015 kunne vi se, hvordan den ene medlemsstat efter den anden genindførte 

grænsekontrol internt i EU som en direkte følge af den såkaldte flygtningekrise. Hvis vi ikke 

grundlæggende reformerer det europæiske asylsystem med udgangspunkt i 

Dublinforordningen og lader systemet blive ved med at være dysfunktionelt, kan det meget 

vel være begyndelsen til enden for Schengenordningen, der sikrer fri bevægelighed for 

mennesker i Europa. 

 

Dette er et faktum, som alle ansvarlige politikere i Europa er nødt til at forstå, uanset deres 

holdning til spørgsmålet om asyllovgivning. Det reformerede asylsystem skal fungere i 

praksis, og i modsætning til det nuværende system skal det sikre, at alle gives incitament til at 

følge spillereglerne. 
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET 

 

 

Claude Moraes 

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

ASP 13G205  

Bruxelles   

 
 

 

 

Vedr.:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 

kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig 

for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er 

indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne 

(omarbejdning) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

 

Kære formand 

 

 

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er 

blevet indført i Parlamentets forretningsorden. 

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:  

 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 

indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 

underretter udvalget det kompetente udvalg herom. 

 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 

betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 

ændringer. 

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 

aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 

omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 

artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 

den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage.” 

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den 

rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens 

henstillinger mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige 

ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår 

kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende 
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består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 

 

På sit møde den 29. november 2016 vedtog Retsudvalget derfor med 12 stemmer for, 2 

stemmer imod, og 1 stemme hverken for eller imod1 at henstille, at Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som korresponderende udvalg behandler 

ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe 

 

 

                                                 
1 Til stede var: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika 

Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma 

Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN 

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS 

RÅDGIVENDE GRUPPE 

Bruxelles, den 6. oktober 2016 

UDTALELSE 

 TIL EUROPA-PARLAMENTET 

  RÅDET 

  KOMMISSIONEN 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og 

procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en 

ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger 

eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) 

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat 

af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 25. maj 

og 7. juli 2016 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

Behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse 

af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for 

behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en 

tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne resulterede i, at den rådgivende 

gruppe ved en fælles overenskomst fastslog, at følgende burde have været markeret med den 

gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer: 

I artikel 1: den foreslåede tilføjelse af ordet "single" (figurerer ikke i den danske udgave) 

i artikel 8: forslaget om at lade ordet "søskende" udgå 

i artikel 10, stk. 1: forslaget om at lade ordet "kun" udgå 

i artikel 10, stk. 2: forslaget om at lade ordene "eller en af vedkommendes søskende" udgå 

i artikel 13, indledning: forslaget om at lade ordene "og/eller mindreårige ugifte søskende" 

udgå 
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- hele teksten i bilag I. 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 

indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 

rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 

den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 

af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juridisk rådgiver  Juridisk rådgiver  Generaldirektør 

 

 

 

 


