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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

privind azilul: cooperare practică, calitatea deciziilor adoptate în cadrul sistemului 
european comun în domeniul azilului
[2006/2184(INI)]

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 63 alineatele (1) şi (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene,

– având în vedere Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind 
standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a 
statutului de refugiat1,

– având în vedere Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
standardele minime cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 
care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională, şi privind conţinutul protecţiei 
acordate2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de 
stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul din statele membre de către un 
resortisant al unei ţări terţe3,

– având în vedere Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind 
standardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre4,

– având în vedere Programul de la Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind „intensificarea cooperării practice: noi 
structuri, noi concepte pentru îmbunătăţirea calităţii deciziilor adoptate în cadrul 
sistemului european comun în domeniul azilului“ [COM(2006)0067],

– având în vedere comunicarea Comisiei privind adaptarea dispoziţiilor titlului IV din 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene referitoare la competenţele Curţii de Justiţie, 
în vederea asigurării unei protecţii juridice mai eficiente [COM(2006)0346],

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât prima fază a procesului de introducere a unui sistem comun în domeniul azilului 
s-a încheiat prin adoptarea celor patru instrumente prevăzute la articolul 63 alineatul (1)
din Tratatul CE; conştienţi de faptul că există dificultăţi atât politice, cât şi tehnice, care 
trebuie depăşite pentru a se putea trece la cea de-a doua fază a sistemului european 

  
1 JO L 326, 13.12.2005, p. 13.
2 JO L 304, 30.9.2004, p.. 12.
3 JO L 50, 25.2.2003, p. 1.
4 JO L 31 6.2.2003, p. 18.
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comun în domeniul azilului, al cărei obiectiv este acela de a introduce o procedură 
comună în domeniul azilului şi un statut unic pentru persoanele care au dreptul la azil sau 
la protecţie subsidiară şi în speranţa că termenul limită pentru încheierea acestei faze, 
prevăzut pentru anul 2010, va fi respectat;

B. reamintind în special definiţia termenului „refugiat”, enunţată deja în Directiva 
2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime cu privire la 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a 
putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de 
protecţie internaţională, şi privind conţinutul protecţiei acordate, susţinută de Parlamentul 
European şi valabilă, prin urmare, şi în contextul acestui raport;

C. întrucât adoptarea directivelor reprezintă doar un prim pas în procesul de punere în 
aplicare a standardelor comune, iar această fază trebuie să fie urmată, în mod necesar, de 
o punere în aplicare corespunzătoate în statele membre a dispoziţiilor adoptate la nivelul 
Comunităţii; considerând că monitorizarea acestei puneri în aplicare, de către Comisie,
este un proces de o importanţă majoră pentru care trebuie să se aloce mijloace 
corespunzătoare;

D. întrucât instrumentele adoptate până în prezent în domeniul azilului reprezintă standarde 
minime;

E. întrucât, în cadrul Programului de la Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004, Consiliul European 
a solicitat Consiliului şi Comisiei crearea unor structuri potrivite, care să implice şi 
serviciile naţionale în domeniul azilului din statele membre, în vederea facilitării 
cooperării practice, şi de asemenea, considerând că intensificarea acestei cooperări 
practice, precum şi a schimbului de informaţii şi de experienţă între statele membre 
reprezintă singura modalitate de îndeplinire a obiectivul privind uniformizarea procedurii;

F. considerând că întărirea încrederii reciproce constituie piatra de temelie pentru realizarea 
unui sistem comun în domeniul azilului şi că o cooperare practică şi regulată între diferite 
niveluri de administraţie cu atribuţii similare din statele membre este cea mai bună 
metodă pentru crearea unei astfel de încrederi;

G. subliniind faptul că o punere în aplicare eficientă a politicii în domeniul azilului 
presupune urmărirea mai multor obiective complementare, cum ar fi îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor, prelucrarea rapidă şi sigură a cererilor de protecţie, precum şi 
organizarea, în ţările de origine, a unor campanii de informare cu privire la condiţiile 
pentru acordarea statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, consecinţele imigraţiei
ilegale şi cele ale neacordării statutului de refugiat, precum şi prezentarea posibilităţilor 
de migraţie legală;

H. întrucât, în vederea înbunătăţirii calităţii procesului de prelucrare a cererilor de azil şi, 
implicit, a reducerii numărului de proceduri judiciare şi de întârzieri în activitatea de 
judecată, s-ar putea dovedi utilă recurgerea la sprijinul organizaţiilor specializate în
domeniu, precum UNHCR care a dezvoltat o metodă în scopul sprijinirii autorităţilor în 
încercarea acestora de a-şi îmbunătăţi calitatea deciziilor (Quality initiative);

I. întrucât, potrivit declaraţiilor Consiliului pentru justiţie şi afaceri interne din 27 – 28 
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aprilie 2006, introducerea unei proceduri unice trebuie să fie promovată, în vederea 
evitării întârzierilor şi pentru a aduce o contribuţie concretă la îmbunătăţirea eficienţei
procedurii;

J. subliniind faptul că, în ciuda existenţei unui set comun de măsuri de bază în domeniul 
azilului, adoptat odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, statele 
membre continuă să adopte măsuri sau decizii la nivel naţional, în special în ceea ce 
priveşte garantarea protecţiei internaţionale, care au repercusiuni asupra celorlalte state 
membre;

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85 referitoare la procedura de creare a unei liste 
minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine, şi regretând că 
această listă nu a fost încă redactată, cunoscut fiind faptul că aceasta reprezintă un factor 
decisiv pentru introducerea unui sistem comun în domeniul azilului, precum şi pentru
deciziile rapide privind statutul;

L. regretând faptul că, în redactarea listei ţărilor terţe sigure, Consiliul nu a considerat 
necesară utilizarea procedurii de codecizie şi aşteptând cu interes hotărârea Curţii de 
Justiţie cu privire la acest aspect;

M. întrucât, pentru a asigura proceduri corecte şi echitabile, statele membre trebuie să dispună 
de informaţii concrete şi precise cu privire la situaţia actuală a pericolelor din ţările de 
origine;

N. conştienţi de dificultăţile tehnice şi politice pe care le implică utilizarea în comun a 
informaţiilor sensibile privind ţările de origine, dar având convingerea că, pe termen lung, 
este necesară crearea unei baze de date comune în ceea ce priveşte ţările de origine, pentru 
ca toate statele membre să poată lua decizii pe baza aceloraşi informaţii;

O. întrucât, în vederea îmbunătăţirii procedurilor de luare a deciziilor, este necesar ca nivelul 
de pregătire a funcţionarilor care iau aceste decizii să crească;

P. întrucât cea mai potrivită procedură care ar permite Curţii de Justiţie garantarea unităţii
dreptului comunitar, este acţiunea în pronunţarea unei hotărâri preliminare, prevăzută la
articolul 234 din Tratatul CE, şi întrucât o componentă esenţială a acestei proceduri este 
principiul conform căruia orice instanţă naţională se poate adresa Curţii de Justiţie; regretând 
însă faptul că, în baza derogării de la acest principiu, prevăzută la articolul 68 din Tratatul CE,   
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are posibilitatea de a interpreta legislaţia în 
domeniul azilului numai în cazul în care este consultată de cea mai înaltă instanţă naţională,

1. subliniază încă o dată faptul că obiectivul absolut al introducerii unui sistem comun în 
domeniul azilului trebuie să fie acela de a lua decizii de calitate, respectiv decizii fondate, 
echitabile şi prompte; subliniază faptul că îmbunătăţirea calităţii procesului de luare a 
deciziilor oferă avantajul reducerii costurilor sistemului, prin limitarea duratei şi, după caz,
chiar a numărul procedurilor de apel;

2. condamnă posibilităţile, evident insuficiente, de care dispune Comisia pentru a monitoriza 
punerea în aplicare a diverselor directive din domeniul azilului şi îndeamnă statele membre 
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să uşureze sarcina Comisiei prin prezentarea sistematică a unor tabele de echivalenţă în care 
să se indice corespondenţa dintre măsurile adoptate şi respectiv dispoziţiile anumitor 
directive, puse în aplicare prin intermediul acestor măsuri;

3. invită Comisia să insiste ca în toate statele membre să fie sprijinită punerea în aplicare a unei 
proceduri unice care să determine rapiditate şi eficienţă;

4. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte condiţiile şi modalităţile de acordare a protecţiei 
internaţionale şi, mai ales, a protecţiei subsidiare, diferenţele dintre statele membre vor 
persista, iar riscul de „asyl shopping” va continua să existe, atâta timp cât dispoziţiile legale 
în domeniul azilului se bazează pe standarde minime;

5. subliniază faptul că unul dintre obiectivele instrumentelor legale adoptate în domeniul 
azilului îl reprezintă împiedicarea aşa-numitelor mişcări „secundare”; îndeamnă statele
membre să adopte, încă de pe acum, măsuri concrete pentru atingerea unui grad cât mai 
ridicat de convergenţă între politicile lor în domeniul azilului; 

6. consideră că una dintre îmbunătăţirile care trebuie aduse sistemului european în domeniul
azilului ar trebui să constea într-o mai bună repartizare a sarcinilor între statele membre şi 
aşteaptă deja cu interes evaluarea Regulamentului Dublin II de către Comisie, precum şi 
eventualele propuneri pe care aceasta le poate face în domeniu;

7. consideră că trebuie avut în vedere faptul că funcţionarii care se vor ocupa de recunoaşterea 
statutului de refugiat trebuie să aibă o pregătire profesională solidă;

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de origine, cu scopul de a explica
potenţialilor aplicanţi pentru azil riscurile pe care le presupune imigraţia ilegală şi
consecinţele neacordării statutului de refugiat, precum şi posibilităţile de migraţie legală, toate 
acestea cu scopul de reduce numărul cererilor de azil nefondate, precum şi trecerile ilegale 
peste frontieră;

9. solicită aplicarea echitabilă şi rapidă a unor măsuri adresate persoanelor care nu pot primi 
statutul de refugiat sau cărora acest statut le-a fost revocat;

10. invită Comisia să facă eforturi pentru a depăşi, cât mai repede cu putinţă, dificultăţile tehnice 
şi politice pe care le implică introducerea unei bănci de date comune conţinând informaţii cu 
privire la ţările de origine; speră să se găsească o soluţie pragmatică la problema 
multilingvismului;

11. salută eforturile Comisiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 din Directiva privind 
procedura de azil, de a alcătui o listă a ţărilor terţe sigure şi de a solicita Consiliului să 
adopte, fără întârziere, deciziile necesare în acest sens;

12. consideră că, şi în viitor, coordonarea activităţilor legate de cooperarea practică în domeniul 
azilului trebuie să rămână sarcina Comisiei, motiv pentru care aceasta trebuie să dispună de
resurse corespunzătoare; solicită Comisiei să susţină această opţiune în raportul privind 
progresele realizate în prima fază de activitate, pe care trebuie să îl prezinte la începutul 
anului 2008, în loc să se implice în realizarea unei noi structuri sub forma unei „Agenţii 
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europene de sprijin”, după cum este prevăzut în prezent;

13. invită statele membre să coopereze cu UNHCR şi să desfăşoare, după modelul Regatului 
Unit şi al Austriei, o operaţiune intitulată „Quality initiative” şi să publice rezultatele 
acestei iniţiative în vederea aducerii la cunoştinţă şi a promovării celor mai bune practici 
folosite în procesul de prelucrare a cererilor de protecţie internaţională;

14. salută măsurile planificate de către Comisie în vederea sprijinirii statelor membre care se 
confruntă cu presiuni considerabile, să poată face faţă problemelor legate de preluarea 
aplicanţilor pentru azil şi de evaluarea cererilor de azil, în primul rând, prin trimiterea unor
echipe de experţi;

15. subliniază faptul că este sarcina Comisiei să monitorizeze aplicarea directivelor adoptate în 
domeniul azilului şi că aceasta trebuie să dispună de resursele corespunzătoare pentru 
realizarea acestui obiectiv, în prezent, aceste resurse fiind însă insuficiente pentru 
îndeplinirea cu succes a unei sarcini atât de complexe; consideră că miza este credibilitatea 
Uniunii în acest domeniu, precum şi viitorul politicii comune în domeniul azilului;

16. subliniază faptul că legislaţia comunitară adoptată în domeniul azilului necesită o 
interpretare şi o aplicare uniformă în întreaga Uniune; consideră că armonizarea politicii 
în domeniul azilului va fi facilitată şi accelerată, dacă, în viitor, Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene va putea fi consultată şi de către alte tribunale decât cea mai 
înaltă instanţă naţională, după cum este cazul în prezent; prin urmare, invită Consiliul să 
reatribuie Curţii de Justiţie deplina competenţă pentru pronunţarea hotărârilor preliminare 
în conformitate cu titlul IV din Tratatul CE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Einleitung

Mit der Annahme der vier in Artikel 63 Absatz 1 EGV vorgesehenen Instrumente wurde am 
1. Dezember 2005 die erste Phase der Einführung des gemeinsamen Asylsystems 
abgeschlossen. Jetzt geht es also darum, die eingeführten Strukturen zu konsolidieren, um zu 
der zweiten Phase des Systems überzugehen, welche die Einführung eines gemeinsamen 
Asylsystems und eines einheitlichen Statuts für die Personen, die als Flüchtling anerkannt 
sind oder denen subsidiärer Schutz gewährt wird, vorsieht.

Im Haager Programm vom 4./5. November 2005 hat der Europäische Rat darauf hingewiesen, 
dass die Asylpolitik sich nunmehr auf drei große Achsen stützen sollte, nämlich die 
Einführung eines einheitlichen Verfahrens, die gemeinsame Nutzung der Informationen über 
die Herkunftsländer und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere um den Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer geographischen 
Lage besonderem Druck ausgesetzt sind, zu helfen, diesen besser zu bewältigen.

Um diese Ziele zu erreichen und zur zweiten Phase des Asylsystems übergehen zu können, 
muss vor allem die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden,
mit dem endgültigen Ziel, eine Verbesserung der Qualität der Beschlussfassung zu erreichen, 
die nach Auffassung des Berichterstatters schneller, gerechter und zuverlässiger sein sollte. 
Die Intensivierung dieser konkreten Zusammenarbeit ist Gegenstand der Mitteilung der 
Kommission, auf die sich dieser Bericht bezieht. In diesem Zusammenhang hat der 
Berichterstatter einige Aspekte aufgegriffen, die entscheidend zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit und dadurch auch der Beschlussfassung im Bereich der Asylpolitik 
beitragen könnten, welche nachfolgend angeführt werden.

Einheitliches Verfahren

Mit dem einheitlichen Verfahren wird die Beschlussfassung beschleunigt; dieses Verfahren ist 
daher zu fördern. In den meisten Mitgliedstaaten wurde bereits ein einheitliches Verfahren 
eingeführt, das die Prüfung der Kriterien für die Gewährung des Flüchtlingsstatus und die 
Kriterien, die Zugang zu subsidiärem Schutz gewähren, in einer einzigen Operation 
zusammenfasst. Dies ist durchaus lobenswert, in dem Sinne, dass es in der Regel wenig 
wahrscheinlich ist, dass die Person, die einen Antrag auf Gewährung von internationalem 
Schutz stellt, in der Lage ist, zu bestimmen, ob ihr Antrag den Kriterien der Genfer 
Konvention oder anderen Formen des internationalen Schutzes entspricht. Diese 
Vorgehensweise ist auch rationaler, insofern als eine einzige Instanz eine Entscheidung trifft 
und dabei sämtliche Kriterien der Zulässigkeit des internationalen Schutzes prüft, wodurch 
vermieden wird, dass der Antragsteller gegebenenfalls mehrere Anträge bei mehreren 
Instanzen einreichen muss, die vergleichbare Tatsachen bewerten.

Eine gemeinsame Datenbank

Die Qualität der in erster Instanz getroffenen Entscheidungen hängt von der Qualität der 
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Informationen ab, auf die sich diese Entscheidungen stützen. Die Sammlung von 
Informationen über die Herkunftsländer muss daher verbessert werden, und um die 
Beschlussfassungskriterien der Länder der Union so weit wie möglich zu harmonisieren, ist 
darauf zu achten, dass alle Mitgliedstaaten über die gleichen Informationen verfügen. Eine 
gemeinsame Nutzung der verfügbaren Informationen über die Herkunftsländer ist umso
notwendiger als die Mittel, die zur Sammlung dieser Informationen eingesetzt werden, sich 
von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden. Einige haben in diesem Bereich hoch 
entwickelte Datenbanken geschaffen, die ihre Entscheidungsträger nutzen sollen, andere 
hingegen verfügen nicht über eigene Informationsquellen und verlassen sich daher auf externe 
Quellen, z.B. auf nichtstaatliche Organisationen und auf das UNHCR. Um jedoch eine 
bessere Homogenität der Entscheidungen zu gewährleisten wäre es zweifellos sehr wichtig, 
dass sich die Entscheidungen auf idente Daten stützen. Daher ist es sinnvoll, auf die 
Schaffung einer gemeinsamen Datenbank über die Herkunftsländer hinzuarbeiten, für die sich 
der Berichterstatter mit Nachdruck ausspricht, und deren „gemeinsames Portal“, wie es in der 
Mitteilung der Kommission heißt, nur eine Zwischenphase sein kann, die so kurz wie möglich 
sein sollte. Es würde sich nämlich darum handeln, wie die Kommission es auch in Erwägung 
zieht, gemeinsame Leitlinien über das Einholen und die Analyse von Informationen durch die 
zuständigen nationalen Behörden auszuarbeiten, damit eine europäische Datenbank mit 
Informationen über die Herkunftsländer auf der Grundlage gemeinsamer gemeinschaftlicher 
Normen eingerichtet werden kann.

Ausbildung der Beamten

Wenn man eine Verbesserung der Beschlussfassung anstrebt, ist selbstverständlich darauf zu 
achten, dass die Personen, die mit der Annahme der Beschlüsse befasst sind, selbst über die 
erforderlichen Kompetenzen und somit über eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
verfügen. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass einige Länder, wie z.B. das 
Vereinigte Königreich und Österreich, die Initiative ergriffen und sich an ein im Asylbereich 
spezialisiertes Organ, das UNHCR, gewandt haben, damit ihnen dieses dabei hilft, in der 
alltäglichen Praxis die Bearbeitung der Asylanträge zu prüfen und die Abwicklung durch 
konkrete Vorschläge zu verbessern. Es handelt sich hier um ein Beispiel, dem nachgeeifert 
werden und das zur Ausarbeitung eines Handbuchs über „bewährte Methoden“ führen könnte.
Der Berichterstatter begrüßt diverse im Rahmen von Eurasil1 getroffene Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Qualifikationen der Beamten, die im Asylbereich tätig sind, und spricht 
sich für deren Verbreitung aus. Er möchte ferner, dass sich die Mitgliedstaaten bemühen, 
verschiedene Arten von Maßnahmen einzuführen, mit denen nicht nur die Kompetenzen ihrer 
Beamten erhöht werden sollen, sondern auch deren Motivation gewahrt werden soll, was nach 
Ansicht der Experten des UNHCR von wesentlicher Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang 
könnte man die Ausarbeitung eines Ausbildungsprogramms auf der Ebene der EU in 
Erwägung ziehen, das es den Beamten der Mitgliedstaaten ermöglichen würde, sich kennen 
zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Mit diesem Programm könnten sie sich mit dem 
derzeitigen Rechtsrahmen sowie mit diversen praktischen Aspekten ihrer Arbeit vertraut 
machen, wie z.B. den Gesprächstechniken, den Kriterien zur Bewertung der Glaubwürdigkeit 
der von den Antragstellern abgegebenen Erklärungen sowie der Berücksichtigung der 
spezifischen Bedürfnisse der schutzbedürftigen und traumatisierten Personen, denen sie 
helfen sollen. 

  
1 Das EU-Netz für Asylpraktiker wurde 2002 gegründet.
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Rolle des Gerichtshofs

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Harmonisierung im Asylbereich erleichtert und 
beschleunigt würde, wenn der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nunmehr von 
anderen als den höchsten nationalen Gerichten befasst werden kann, wie dies derzeit der Fall 
ist. Er ist ferner der Auffassung, dass eine homogene Anwendung des Besitzstandes 
insbesondere dazu beitragen würde, die sekundären Bewegungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einzudämmen, ein Phänomen, das ständig Anlass zu Besorgnis gibt. Er 
begrüßt daher eine Anpassung der Bestimmungen von Titel IV des EG-Vertrags, um einen
effektiveren gerichtlichen Rechtsschutz zu gewährleisten, und zwar umso mehr, als die derzeit 
geltende Ausnahme sich auf Politikbereiche auswirkt, die in Bezug auf die Grundrechte 
besonders sensibel sind, da sie den Schutz schutzbedürftiger Personen betreffen.

Rolle der Kommission 

Damit die Kommission eine einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts im 
Asylbereich gewährleisten kann, muss sie in der Lage sein, die Umsetzung der auf diesem 
Gebiet verabschiedeten Richtlinien angemessen zu kontrollieren. Die Ressourcen, über die sie 
verfügt, sind jedoch offenbar unzureichend, woraus sich eine Externalisierung der Aufgaben 
ergibt, die nach Auffassung des Berichterstatters die Ausübung ihrer Funktion als Hüterin der 
Verträge gefährden könnte. Der Berichterstatter vertritt daher die Auffassung, dass die 
Kommission Juristenteams aus den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Übersetzerteams 
einsetzen sollte, damit sie ihre Kontrollfunktion unter den besten Bedingungen erfüllen kann. 
Die Mitgliedstaaten ihrerseits sollten der Kommission systematisch eine Äquivalenztabelle 
vorlegen, aus der klar hervorgeht, auf welche Bestimmungen der Richtlinien sich die 
nationalen Maßnahmen beziehen, die Gegenstand einer Notifizierung sind. Es handelt sich 
hier um ein bewährtes Verwaltungsverfahren, das in den Bereich der loyalen Zusammenarbeit 
fällt. Daher ist schwer zu verstehen, weshalb dieses von den Mitgliedstaaten nicht eingehalten 
wird.

Schließlich ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass die Verwaltung der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der praktischen Zusammenarbeit, wie in der Mitteilung 
festgelegt, auf Dauer die Kapazitäten eines Kooperationsnetzes im Asylbereich überschreiten 
könnte. Trotzdem ist er der Auffassung, dass es Aufgabe der Kommission ist, die 
Koordinierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen europäischen 
Asylsystem zwischen den Mitgliedstaaten zu übernehmen, und er warnt vor der Versuchung, 
diese Aufgaben einer neuen Agentur anzuvertrauen. Er spricht sich entschieden gegen diesen 
Vorschlag aus.

Alles in allem begrüßt der Berichterstatter die in der Mitteilung der Kommission enthaltenen 
konkreten Vorschläge zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
im Asylbereich, und hofft, dass es mit dieser pragmatischen Methode möglich sein wird, bis 
zum Jahr 2010 ein gemeinsames Asylsystem zu entwickeln.


