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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оценката на дъблинската система
(2007/2262(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин на трета държава ( "дъблинския регламент")1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за 
създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с 
оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция 2,

– като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на 
трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по 
други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието 
на предоставената закрила 3,

– като взе предвид Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне 
на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище4

("Директивата за приемането"), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) №862/2007 на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и 
международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) №331/76 на Съвета 
относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници 5,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно достъпа на полицията и 
правоприлагащите органи на държавите-членки, както и на Европол до системата 
„Евродак“ 6,

– като взе предвид Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 
2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на 
миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета 7,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно положението с 

                                               
1 OВ L 50, 25.02.2003 г., стр. 1.
2 OВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.
3 OВ L 304, 30.09.2004 г., стр. 12.
4 OВ L 31, 06.02.2003 г., стр. 18.
5 OВ L 199, 31.07.2007 г., стр. 23.
6 2807 заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г.
7 OВ L 144, 06.06.2007 г., стр. 1.
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лагерите за бежанци в Малта 1,

– като взе предвид своята резолюция относно предоставянето на убежище:  
практическо сътрудничество, качество на вземането на решения в Общата 
европейска система за предоставяне на убежище 2,

– като взе предвид своята резолюция от януари 2008 г.:  Към стратегия на ЕС относно 
правата на детето 3,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно случая с иранския 
гражданин Seyed Mehdi Kazemi4

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че всяко лице, търсещо убежище, има право на пълно 
разглеждане на своята лична молба,

Б. като има предвид, че законодателството в областта на предоставянето на убежище 
продължава да се различава в отделните държави и че в резултат на това лицата, 
търсещи убежище, биват третирани различно в различните страни по Дъблинската 
конвенция, 

В. като има предвид, че дъблинската система се основава на предпоставки като 
взаимното доверие и надеждност и че ако тези условия не са изпълнени, т.е. ако има 
сериозни несъответствия в събраните данни или несъответствия в процесите на 
вземане на решения в някои държави-членки, цялата система е потърпевша от това, 

Г. като има предвид, че има доказателства, че някои държави-членки не гарантират 
ефективен достъп до процедура за определяне на статут на бежанец,

Д. като има предвид, че държавите-членки не прилагат ефективно Директивата за 
приемането, нито за кандидатите за убежище, които чакат да бъдат прехвърлени в 
друга държава-членка по Дъблинския регламент, нито в момента на завръщане в 
отговорната държава-членка,

Е. като има предвид, че големият брой на молбите и малкият брой на осъществени 
прехвърляния са доказателства за недостатъците на Дъблинската система,

Ж. като има предвид, че прилагането на Дъблинския регламент може също така да 
доведе до нееднакво разпределение на отговорността за лицата, търсещи защита, за 
сметка на някои държави-членки, които са по-специално изложени на 
миграционните потоци, единствено поради географското си местоположение,

                                               
1 OВ C 293 E, 02.12.2006 г., стр. 301.
2 Приети текстове P6_TA(2007)0286
3 Приети текстове P6_TA(2008)0012
4 Приети текстове P6_TA(2008)0107
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З. като има предвид, че държавите-членки нямат никакъв интерес да спазват 
задължението за регистриране в базата данни "Евродак"на нелегално навлезлите на 
територията лица, тъй като това може да доведе до увеличаване броя на молби за 
предоставяне на убежище, които те ще трябва да обработят,

И. като има предвид, че с Дъблинския регламент се установява система, предназначена 
за определяне на отговорната държава-членка за обработването на молбите, но той 
не е и не може да бъде механизъм за разпределяне на тежестта, 

Й. като има предвид, че е от съществено значение лицата, които подават молби, да 
бъдат напълно информирани за процедурите по Дъблинския регламент и 
възможните последици от неговото прилагане,

К. като има предвид, че член 24 от Харта на основните права на Европейския съюз 
предвижда във всички действия, свързани с децата, предприети от публични органи 
или частни институции, основната грижа да бъде най-пълното зачитане на 
интересите на децата,

Л. като има предвид, че независимо от това,че обединяването на семействата се 
посочва на първо място в критериите, при прилагането на Дъблинския регламент, 
тези разпоредби често не се прилагат, 

М. като има предвид, че има очевидно неточности при обмена на статистически данни, 
тъй като те не упоменават например съотношението на молбите за поемане 
разглеждането на молба от лице, търсещо убежище, при незаконно преминаване на 
границата или съотношението на молбите за поемане разглеждането на молбите за 
предоставяне на убежище спрямо молбите за обратно приемане,

Н. като има предвид, че по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в 
Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г., Комисията бе приканена да представи 
възможно най-бързо изменение на Регламента "Евродак" с цел предоставяне на по-
големи правомощия на правоприлагащите органите и полицейските служби  в 
държавите-членки, както и на Европол, за предоставяне на достъп, при определени 
условия, до базата данни "Евродак", която изначално е била създадена като средство 
за прилагането на Дъблинския регламент,

Ефективност на системата и поделяне на отговорностите

1. силно вярва, че докато не бъде постигнато задоволително и съществено равнище на 
защита навсякъде из Европейския съюз, Дъблинската система винаги ще води до 
незадоволителни резултати едновременно от техническа и хуманна гледна точка, и 
лицата, търсещи убежище, ще продължават да имат валидна причина за подаване на 
своите молби за предоставяне на убежище в конкретна държава-членка и по този 
начин да заобиколят системата;

2. отново изразява неотложната необходимост за подобряване едновременно на 
качеството и съдържанието на процеса за вземане на решения; изразява увереност, 
че Европейската служба да подпомагане предоставянето на убежище би могла да 
изиграе важна роля в тази връзка; 
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3. отправя искане към Комисията да разгледа възможността за предоставяне на 
ВКБООН на пряко финансиране, вместо на финансиране въз основа на проекти, за 
да му позволи да засили своята работа, свързана с наблюдение и консултантска 
помощ в ЕС, и да продължи да разработва методи за подпомагане на националните 
органи на управление в техните усилия за подобряване на процеса на вземане на 
решения;

4. отправя искане към Комисията да излезе с предложения за механизми за споделяне 
на тежестта, които биха могли да се въведат с цел облекчаване на 
диспропорционалната тежест, която биха могли да понесат някои държави-членки и 
която не влиза в рамките на дъблинската система;

5. отправя искане към Комисията да обезпечи механизми, с които да се прекрати 
прехвърлянето на кандидати за убежище в държави-членки, които не гарантират 
цялостно и справедливо разглеждане на техните молби;

Права на лицата, подали молба за убежище

6. отправя искане към Комисията да въведе в новия регламент по-ясни и по-строги 
разпоредби относно начините, по които лицата търсещи закрила, се информират 
относно последиците от регламента „Дъблин“ и да разгледа възможността за 
съставянето на стандартна брошура, която би могла да бъде преведена на известен 
брой езици и да бъде изпратена на всички държави-членки;

7. отправя искане към Комисията да измени членове 19 и 20 от регламента 
„Дъблин“относно „поемане на отговорността и обратно приемане“, така че да 
предостави на кандидатите за убежище, автоматично суспенсивно право да 
обжалват решение за прехвърляне на отговорността на друга държава-членка по 
силата на регламента „Дъблин“.

8. заявява отново, че принципът за забрана на връщането (non-refoulement) следва да 
продължи да бъде един от ключовите елементи на всяка обща система за 
предоставяне на убежище на равнище Европейски съюз и подчертава, че 
въвеждането на регламента „Дъблин“ не бива в никакъв случай да води до 
прекратяване разглеждането на дадена молба по процедурни причини, без 
последващо повторно цялостно и справедливо преразглеждане на оригиналната 
молба след нейното прехвърляне съгласно процедурата, предвидена в регламента 
„Дъблин“; счита, че това следва да бъде ясно посочено във въпросния регламент;

9. счита, че обменът на информация относно прехвърлянията между държавите-
членки следва да бъде подобрен, по-специално относно медицинските грижи, от 
които се нуждаят прехвърляните лица;

Събиране на семейства и принципът за най-добрия интерес на детето

10. препоръчва приемането на равнище Европейски съюз на набор от общи насоки 
относно определянето на възрастта, като в случай на неяснота, се приемат за верни 
думите на детето; 
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11. припомня, че при всички решения, отнасящи се до деца, първостепенно значение 
трябва да се отдаде на най-добрите интереси на детето; подчертава, че 
непридружените непълнолетни не трябва в никакъв случай да бъдат задържани или 
прехвърляни към друга държава-членка, освен при събиране на семейството, както 
и че ако подобно прехвърляне се окаже необходимо, детето трябва да бъде 
надлежно представено и придружено по време на процедурата; ето защо приветства 
намерението на Комисията да доизясни приложимостта на регламента от Дъблин 
спрямо непридружените непълнолетни;

12. отбелязва със съжаление, че определението за член на семейството по силата на 
настоящия регламент е прекалено ограничително и отправя искане към Комисията 
да разшири обхвата на настоящето определение, като включи в него поне 
зависимите лица, като например близки родственици, които не се ползват с друга 
семейна подкрепа, както и пораснали деца, които са в неспособност да се грижат за 
себе си; 

13. приветства намерението на Комисията да разшири обхвата на регламента „Дъблин“, 
като включи в него субсидиарната закрила, тъй като това би следвало да позволи 
събирането на кандидатите за предоставяне на субсидиарна закрила с членове на 
семейството, на които този вид закрила е била предоставена или които са подали 
заявление за предоставяне в друга държава-членка;

Задържане

14. отправя искане към Комисията за добавяне на разпоредба, свеждаща задържането 
на лица, подали заявление за убежище съгласно регламента „Дъблин“, до последна 
мярка, като бъде уточнени при какви основанията може да се прибегне до 
задържане, както и процедурните гаранции, които следва да бъдат обезпечени;

15. отправя искане към Комисията да посочи изрично в регламента „Дъблин“, че 
лицата, подали заявление за убежище съгласно въпросния регламент имат право на 
същите условия на приемане, както другите лице, търсещи убежище, в съответствие 
с член 3, параграф 1 от т.нар. „директива за приемането“, която установява общите 
правила, по-специално относно материалните условия на приемане, медицинското 
обслужване, свободата на движение и записване в училище на непълнолетните 
лица; 

Хуманитарна клауза и клауза за суверенитет

16. счита, че хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15 от регламента „Дъблин“ 
придава значителна гъвкавост на дъблинската система, но че тя следва да се прилага 
по-широко, така че да се избегне неоправданото страдание за семействата като 
резултат от раздялата;

17. счита, че в случаите, когато лице, търсещо убежище е в особено уязвимо състояние 
поради тежко заболяване, сериозно увреждане, напреднала възраст или бременност 
и следователно се явява зависимо от грижите на роднина на територията на 
държава-членка различна от тази, която е отговорна за разглеждането на молбата, 
следва винаги да се извърши събиране на лицето с въпросния роднина; отправя 
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искане към Комисията да разгледа въпроса за придаване на задължителен характер 
на съответните разпоредби от хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15, 
параграф 2;

18. приветства намерението на Комисията да определи по-точно обстоятелствата и 
процедурите за прилагане на клаузата за суверенност, по-специално с оглед на това 
да се въведе условието за съгласие от страна на лицето, търсещо убежище; 

Събиране на данни и „Евродак“

19. изразява безпокойство относно несъответствията и пропуските при събирането на 
данни, посочени в оценката на Комисията на дъблинската система, по-специално 
във връзка с регистрирането на границите на Съюза на отпечатъците на лицата, 
влезли незаконно, което създава сериозни съмнения относно валидността на 
системата; изразява увереност, че новият регламент относно статистическите данни 
на Общността за миграцията и международната закрила ще предостави на 
заинтересованите лица по-точна картина относно функционирането на дъблинската 
система и други инструменти на Общността относно международната закрила;

20. отбелязва с интерес безпокойството, изразено от Комисията относно качеството на 
събраните данни, изпратени в централното звено на „Евродак“, както и относно 
неспазването на задължението за заличаване на някои данни и на правилата за 
защита на личните данни; счита, че на тези пропуски, които поставят под въпрос 
благонадеждността на „Евродак“, следва да се обърне нужното внимание преди да 
се разгледа възможността за използване на тази база данни за други цели;

21. подчертава, че предоставянето на достъп до базата данни „Евродак“ на 
полицейските и правоприлагащите органи, както и на Европол носи риска от 
изтичането на информация към трети страни, което би могло да има отрицателни 
последици за лицата, търсещи убежище и техните семейства; изразява убеждението 
си, че това би увеличило също така риска от стигматизиране на лицата, търсещи 
убежище; 

o

o    o
22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Rappel des principales dispositions du règlement Dublin II

Le 18 février 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) N°343/2003 établissant les critères 
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande 
d'asile, lequel forme, avec son règlement d'application1 et le règlement "EURODAC"2, le 
"système" de Dublin. Ce système s'applique actuellement aux 27 Etats membres ainsi qu'à la 
Norvège et l'Islande, et il s'étendra prochainement à la Suisse et au Lichtenstein.

Ce système, censé garantir qu'il y ait toujours un Etat membre (et un seul) responsable de 
l'examen de toute demande, vise notamment à endiguer le phénomène des "réfugiés en 
orbite", des migrations secondaires et des demandes multiples (ce que l'on appelle 
communément l'"asylum shopping"). Il repose sur une hiérarchie de critères (chapitre III) qui 
s'articulent comme suit:

1. Les critères liés au principe de la réunification familiale
2. Les critères liés à la délivrance de permis de séjour ou de visas
3. Les critères liés à l'entrée ou au séjour illégaux sur le territoire d'un Etat Membre
4. Les critères liés à l'entrée légale sur le territoire d'un Etat Membre

Le règlement de Dublin comporte par ailleurs deux dispositions à caractère discrétionnaire qui 
confèrent au système la nécessaire flexibilité. Il s'agit de la clause dite "de souveraineté", qui 
permet à un Etat membre d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe 
pas en vertu des critères fixés dans le règlement (article 3, par. 2), et la clause humanitaire, qui 
permet à un Etat membre, même s'il n'est pas responsable du traitement d'une demande en 
application des critères définis par le règlement, d'examiner celle-ci à la demande d'un autre 
Etat membre, pour des considérations d'ordre familial ou culturel (article 15).

Le règlement de Dublin établit des mécanismes de prise et de reprise en charge des 
demandeurs d'asile (chapitre V) et il comporte des dispositions relatives à la coopération 
administrative (chapitre VI).

L'article 28 du règlement prévoit qu'au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du 
règlement, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur son 
application et proposera, le cas échéant, les modifications nécessaires. C'est à cette évaluation 
que répond le présent rapport d'initiative.

Problèmes de méthodologie

Dans la lecture de l'évaluation de la Commission, votre rapporteur s'est heurté à divers 
problèmes, qui lui ont rendu la tâche ardue. De fait, même une lecture assidue du rapport 
d'évaluation et de son annexe ne lui ont pas toujours permis de retracer la logique suivie par 
la Commission dans les conclusions, par ailleurs assez maigres, puisqu'elles ne représentent 
                                               
1 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, JO L 222 du 5.9.2003
2 Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» 
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin
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qu'une dizaine de lignes du rapport, qu'elle a tirées de son évaluation. A cet égard, il est 
intéressant de noter que l'annexe, qui comprend plus de 50 pages, contient une introduction, 
dans laquelle sont énoncés les 4 critères sur lesquels la Commission se fonde pour "mesurer 
l'efficacité" du système Dublin1, mais aucune analyse systématique de ces critères, et surtout 
aucune conclusion. Dans ces conditions, votre rapporteur en a été réduit à tenter d'évaluer 
elle-même les critères définis par la Commission, afin de se faire une opinion du degré 
d'efficacité du système.

Le premier critère consistait à examiner "si le système de Dublin avait rempli ses objectifs, 
clairement définis dans le préambule du règlement". Dans son rapport, la Commission 
annonce en conclusion que "d'une manière générale, les objectifs du système de Dublin, 
notamment la mise en place d'un mécanisme clair et viable pour déterminer l'Etat membre 
responsable de l'examen d'une demande d'asile, ont dans une large mesure, été réalisés"2. Eu 
égard au nombre d'insuffisances que la Commission relève, avec beaucoup de pertinence, 
dans son évaluation, et au nombre de clarifications qu'elle entend apporter à juste titre aux 
dispositions du règlement, cette affirmation, par ailleurs suffisamment vague pour être 
difficilement contestable, est néanmoins surprenante. S'agissant de la lutte contre le 
phénomène des réfugiés en orbite et de l'asylum shopping, considérés à un autre endroit de 
l'annexe comme l'un des principaux objectifs du système de Dublin, elle ne semble en tous cas 
pas avoir été victorieuse, puisque le pourcentage de demandes multiples est passé de 7% en 
2003 à 16% en 2005, ce qui conduit la Commission elle-même à conclure que le système de 
Dublin n'a pas eu l'effet dissuasif escompté en la matière3. Therefore there is a need for 
further consideration as to why the system is not working.

Le second critère retenu par la Commission portait sur la question de savoir "si le règlement 
de Dublin avait réglé certains des problèmes rencontrés dans l'application de la Convention 
de Dublin...  à savoir les délais de traitement des demandes, la réunification familiale et 
l'efficacité globale du système, s'agissant en particulier des transferts efffectifs". Dans son 
rapport, la Commission relève que le problème des transferts, dont environ un tiers seulement 
sont réellement effectués, constitue l'une des principales entraves à l'application efficace du 
système4. Quant à la réunification familiale, qui figure en tant que premier critère dans le 
règlement, il semble qu'elle soit plus théorique que réelle, puisque la Commission indique 
dans l'annexe que les dispositions du règlement y afférentes ne sont que "très rarement 
appliquées"5. Sur ces deux points, il apparaît donc que le second critère n'est pas tout à fait 
rempli.

Le troisième critère était axé spécifiquement sur le nombre de transferts effectifs, dont le 
taux étonnamment bas est révélateur des insuffisances du système, and should be explained 
more clearly.

Le quatrième critère était lié à "l'influence du système de Dublin sur les systèmes d'asile des 
différents Etats membres", le but de l'analyse étant de déterminer si ce système avantageait ou 
                                               
1 SEC (2007) 742, p.7.
2 COM (2007) 299 final, p.13.
3 SEC (2007) 742, p.47.
4 Pour 40 180 demandes acceptées, seuls 16 842 transferts ont été effectués entre septembre 2003 et décembre 
2005.
5 SEC (2007) 742, p.23.
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désavantageait certains Etats membres.

De l'avis du rapporteur, l'analyse effectuée par la Commission des "flux de Dublin", qui relève 
de ce quatrième critère, est sujette à caution pour plusieurs raisons. D'une part, ainsi que la 
Commission l'indique elle-même dans l'annexe, les données statistiques fournies par les Etats 
membres pêchent par leur disparité1, certains Etats enregistrant par exemple une famille 
entière comme un seul cas, alors que d'autres comptabilisent chaque membre de la famille. 
D'autre part, la Commission fonde son évaluation des flux de Dublin sur les transferts 
effectifs, et non les transferts acceptés (mais non réalisés). Or, comme elle l'admet elle-même, 
si ce mécanisme de transfert était respecté, cela entraînerait un accroissement significatif du 
nombre de demandeurs dans certains pays frontaliers. Enfin, comme la Commission le laisse 
entendre clairement dans son évaluation, il apparaît, vu le nombre "étonnamment bas" des 
personnes entrées illégalement enregistrées dans la base de données Eurodac2, que l'obligation 
de relever les empreintes digitales des personnes appréhendées lors du franchissement 
irrégulier d'une frontière extérieure n'est pas observée par tous les Etats membres. Or, ces 
données enregistrées sur Eurodac sont indispensables non seulement à l'application de l'un des 
critères de Dublin, mais également à toute évaluation critique et objective du fonctionnement 
du système et de ses répercussions.

Dans ces conditions, il semble au Rapporteur que l'affirmation posée par la Commission dans 
son évaluation, qui est que "contrairement à l'idée largement répandue selon laquelle les 
transferts seraient dirigés vers les Etats membres situés à la frontière extérieure de l'UE, la 
répartition générale entre ces derniers et les autres Etats membres semble être en fait plutôt 
équilibrée" repose sur des fondements plus que mouvants. Et ce d'autant que la distinction 
opérée par la Commission entre les "Etats situés à une frontière extérieure" et les autres  se 
fonde, ainsi que votre rapporteur s'en est assuré, sur des critères échappant aux données 
élémentaires  de la géographie, puisque la Finlande, notamment, qui possède une frontière 
commune avec la Russie de près de 1300 kilomètres, est comptée parmi les pays sans 
frontière extérieure3.

En résumé, il semble que la conclusion optimiste tirée par la Commission de son 
évaluation, qui est que "les objectifs de Dublin ont, dans une large mesure, été réalisés", 
participe davantage d'un parti pris positif à l'égard du système que l'on peut, ou non, 
partager, que d'une analyse rigoureuse par ailleurs difficile à mener en raison de la 
disparité et du caractère lacunaire des données disponibles.

Propositions d'amendements au règlement

Sur la base notamment des problèmes détectés par la Commission, votre rapporteur suggère 
que soient clarifiés ou modifiés les aspects suivants du système:

                                               
1 SEC (2007) 742, p. 6.
2 COM (2007) 299 final, p. 9.
3 Sont considérés comme des pays aux frontières extérieures les pays ayant des frontières terrestres avec des 
pays tiers et ceux ayant des frontières maritimes exposées aux pressions migratoires: l'Estonie, la Lituanie, la 
Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, Malte, la 
Grèce, le Portugal et Chypre. Sont considérés comme des pays sans frontières extérieures: la Suède, la 
Norvège, l'Islande, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la RFA, la Belgique, le Luxembourg, 
la France, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Finlande.
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1. Respect du principe de base de non-refoulement: toute demande doit faire l'objet d'un 
examen approfondi et aucun dossier ne peut être clôturé pour des raisons "procédurales" sans 
que cet examen ait été effectué
2. Les demandeurs doivent recevoir toute information utile sur le système de Dublin dans une 
langue qu'ils comprennent et avoir accès à une aide juridique durant toute la procédure; ils 
doivent en outre bénéficier d'un droit d'appel suspensif contre toute décision de transfert
3. Les critères de détermination de l'âge des mineurs devraient être harmonisés et ceux-ci ne 
devraient être transférés que dans des cas exceptionnels si cela est dans leur intérêt; ils 
devraient alors être dûment accompagnés et représentés durant le transfert to avoid children 
going missing.
4. La définition de la famille devrait être élargie de manière à prendre davantage en compte 
les intérêts légitimes des demandeurs; les dispositions relatives à la réunification familiale 
devraient s'étendre aux demandeurs ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
5. L'on devrait envisager de conférer à certaines dispositions de la clause humanitaire un 
caractère obligatoire, notamment pour ce qui concerne les personnes particulièrement 
vulnérables
6. La clause de souveraineté ne devrait pas être activée sans le consentement du demandeur
7. La détention ne devrait être appliquée qu'en cas de nécessité absolue dûment justifiée, et les 
demandeurs en attente de transfert devraient bénéficier des mêmes conditions d'accueil que 
tout autre demandeur
8. Des mécanismes devraient être conçus afin de geler les transferts vers des Etats qui ne 
respectent manifestement pas les droits des demandeurs, ou vers ceux qui doivent faire face à 
de fortes pressions migratoires à certaines périodes
9. Avant de songer à une extension de l'accès à la base de données Eurodac au profit des 
forces de l'ordre et d'Europol, il s'agirait en toute hypothèse de régler les problèmes existants, 
et de prévoir les garanties nécessaires sur le plan de la protection des données personnelles.

Conclusions

Your Rapporteur considers that we must bring into question whether the Dublin system is 
really 'fit for purpose'. It would appear that the system is assigning a disproportionate amount 
of responsibility towards Member States at the borders of the EU, and whilst this clarifies 
which Member State is responsible for examining the asylum claim, there are no real 
mechanisms for providing these States' support. Furthermore, considering the importance of 
integration, more account should be taken of existing links between asylum seekers and 
specific Member States where a relevant community has already settled, or with which the 
asylum seeker has a language or culture in common.

Un problème essentiel demeure toutefois, qui est que tant que tous les Etats membres 
n'offriront pas à tout demandeur un niveau et une qualité de protection sinon identiques, du 
moins équivalents, and of a high quality, ceux-ci continueront à avoir un intérêt légitime à 
déposer leur demande dans un Etat membre plutôt qu'un autre, ou seront tentés de déposer des 
demandes multiples, et donc à contourner les dispositions du système de Dublin. Une 
tendance que l'application restrictive du critère de réunification familiale ne pourra 
qu'accentuer. Ce problème ne pourra pas être résolu dans le cadre de la révision du règlement 
de Dublin, mais il devra l'être lors de la révision des prochains instruments du système 
européen commun d'asile. Pour ce qui est du règlement de Dublin, l'un des principaux 
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objectifs de la révision devra être de tenter de prendre en compte, dans toute la mesure du 
possible, les souhaits légitimes des demandeurs, d'assurer leur information, et de garantir que 
leur demande soit traitée dans les meilleures conditions possibles, en parfaite conformité avec 
la Convention de Genève.
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