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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind evaluarea sistemului de la Dublin
(2007/2262(INI))

Parlamentul European,

– 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 terţe („Regulamentul de la Dublin”)1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 
privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul 
aplicării eficiente a Convenţiei de la Dublin2,

– 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 
acordate3,

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

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi 
protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului 
privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini5,

– având în vedere concluziile Consiliului privind accesul autorităţilor poliţieneşti şi a celor 
responsabile cu aplicarea legii din statele membre la Eurodac şi Europol6,

– având în vedere Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013, 
ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, precum 
şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului7,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 aprilie 2006 privind situaţia taberelor de refugiaţi din 

                                               
1 JO L 50, 25.2.2003, p. 1.
2 JO L 316, 15.12.2000, p. 1.
3 JO L 304, 30.9.2004, p. 12.
4 JO L 31, 6.2.2003, p. 18.
5 JO L 199, 31.7.2007, p. 23.
6 A 2807-a reuniune a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne de la Luxemburg, din perioada 12-13 iunie 2007
7 JO L 144, 6.6.2007, p. 1.
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Malta1,

– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind azilul: 
cooperare practică, calitatea procesului decizional în cadrul sistemului european comun de 
azil2,

– având în vedere Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2008 
referitoare la strategia UE privind drepturile copilului3,

– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2008 privind cazul 
cetăţeanului iranian Seyed Mehdi Kazemi4, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-
0000/2008),

A. întrucât fiecare solicitant de azil are dreptul la examinarea completă a cererii sale 
individuale;

B. întrucât legislaţia şi practicile în materie de azil diferă încă foarte mult de la o ţară la alta 
şi întrucât, prin urmare, solicitanţii de azil sunt trataţi în mod diferit de la un stat care a 
aderat la sistemul de la Dublin la altul;

C. întrucât sistemul de la Dublin se bazează pe premise precum încrederea reciprocă şi 
fiabilitatea, iar în cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, şi anume în cazul în care 
există lacune importante în colectarea datelor sau inconsecvenţe în procesul de luare a 
deciziilor în anumite state membre, întregul sistem este afectat;  

D. întrucât există dovezi conform cărora unele state membre nu garantează accesul efectiv la 
procedura pentru determinarea statutului de refugiat;

E. întrucât unele state membre nu pun în aplicare în mod efectiv a directivei privind primirea, 
nici în cazul solicitanţilor de azil care aşteaptă transferul către un alt stat membru, în 
conformitate cu Regulamentul de la Dublin, nici în momentul întoarcerii către statul 
membru responsabil;

F. întrucât numărul mare al solicitărilor multiple şi numărul redus al transferurilor efectuate 
indică deficienţele din cadrul sistemului de la Dublin;

G. întrucât punerea în aplicare corespunzătoare a Regulamentului de la Dublin poate avea ca 
rezultat distribuirea inegală a responsabilităţii în cazul persoanelor care solicită protecţie, 
în detrimentul unor state membre, expuse în mod special fluxurilor migratoare doar din 
cauza poziţiei lor geografice;

                                               
1 JO C 293 E, 2.12.2006, p. 301.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0286
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0012
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0107
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H. întrucât este posibil ca statele membre să nu aibă niciun interes să respecte obligaţia de 
înregistrare în baza de date Eurodac a persoanelor intrate ilegal, acest lucru putând duce la 
creşterea numărului de cereri de azil cărora acestea vor trebui să le dea curs;

I. întrucât Regulamentul de la Dublin stabileşte un sistem care este conceput pentru a 
determina statul membru responsabil de examinarea unei cereri, însă nu este şi nu poate fi 
un mecanism de repartizare a responsabilităţilor; 

J. întrucât este esenţial ca persoanele care depun cereri să fie informate pe deplin cu privire 
la sistemul de la Dublin şi la posibilele sale consecinţe;

K. întrucât la articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se 
menţionează că în toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de 
autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie 
considerat primordial;

L. întrucât, deşi unitatea familiei este prima menţionată în ierarhia criteriilor aplicate în 
Regulamentul de la Dublin, această prevedere nu este adesea aplicată; 

M. întrucât există o evidentă lipsă de acurateţe în datele statistice privind transferurile, 
deoarece acestea nu indică, de exemplu, numărul cererilor pentru preluarea unui solicitant 
de azil din cauza trecerii ilegale a frontierei, sau proporţia cererilor de „preluare” în 
comparaţie cu cererile de „reprimire”;

N. întrucât, în cadrul reuniunii Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne de la Luxemburg, din 12-
13 iunie 2007, Comisia a fost invitată să prezinte, cât de curând posibil, o modificare a 
Regulamentului Eurodac, pentru a permite autorităţilor poliţieneşti şi celor responsabile cu 
aplicarea legii din statele membre, precum şi Europol, să aibă acces în anumite condiţii la 
Eurodac, bază de date concepută iniţial ca un instrument pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului de la Dublin;

Eficienţa sistemului şi împărţirea responsabilităţii

1. consideră cu tărie că, dacă nu se ajunge la un nivel satisfăcător şi uniform de protecţie în 
întreaga Uniune Europeană, sistemul de la Dublin va produce întotdeauna rezultate 
nesatisfăcătoare, atât din punct de vedere tehnic, cât şi uman, iar solicitanţii de azil vor 
continua să aibă motive întemeiate pentru a dori să adreseze cererea lor unui anumit stat 
membru, încercând astfel să eludeze sistemul;

2. reafirmă nevoia urgentă de a îmbunătăţi atât calitatea, cât şi coerenţa procesului de luare a 
deciziilor; este convins că un Oficiu european de sprijin în materie de azil ar putea juca un 
rol important în aceste sens;  

3. solicită Comisiei să prevadă măsuri pentru a pune la dispoziţia UNHCR finanţare directă, 
şi nu finanţare bazată de proiecte, pentru a permite acesteia să îşi consolideze activitatea 
de monitorizare şi consultare la nivelul UE şi să continue dezvoltarea de metode în 
vederea sprijinirii autorităţilor naţionale în eforturile lor de îmbunătăţire a calităţii 
procesului decizional;
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4. solicită Comisiei să prezinte propuneri pentru crearea de mecanisme de împărţire a 
responsabilităţii, pentru a contribui la uşurarea sarcinii disproporţionate care ar putea 
reveni anumitor state membre, dar care nu se încadrează în sistemul de la Dublin;

5. solicită Comisiei să creeze un mecanism pentru stoparea transferurilor solicitanţilor de azil 
către state membre care nu garantează examinarea completă şi corectă a cererilor lor;

Drepturile solicitanţilor

6. solicită Comisiei să introducă în noul regulament prevederi mai clare şi mai stricte 
referitoare la modalităţile prin care persoanele care solicită protecţie sunt informate cu 
privire la implicaţiile Regulamentului de la Dublin şi să aibă în vedere elaborarea unei 
broşuri standard, care să fie tradusă în mai multe limbi şi distribuită în toate statele 
membre;

7. solicită Comisiei să modifice articolele 19 şi 20 din Regulamentul de la Dublin privind 
„preluarea şi reprimirea”, pentru a oferi solicitanţilor un drept de apel cu efect suspensiv 
automat împotriva unei decizii de transfer a responsabilităţii către un alt stat membru, în 
temeiul Regulamentului de la Dublin;

8. reafirmă că principiul nereturnării ar trebui să rămână unul dintre elementele esenţiale ale 
oricărui sistem comun de azil la nivel european şi insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a Regulamentului de la Dublin nu ar trebui să ducă niciodată la închiderea 
procedurii de examinare a unei cereri din motive procedurale şi la neredeschiderea sa în 
vederea realizării unei examinări complete şi corecte a cererii iniţiale, după efectuarea 
unui transfer în conformitate cu procesul de la Dublin; consideră că acest lucru ar trebui 
clarificat în regulament;

9. consideră că schimbul de informaţii cu privire la transferuri între statele membre ar trebui 
îmbunătăţit, în special în ceea ce priveşte nevoile medicale speciale ale persoanelor 
transferate;

Întregirea familiei şi principiul interesului superior al copilului

10. recomandă adoptarea la nivel european a unui set comun de orientări referitoare la 
evaluarea vârstei şi acordarea, în caz de incertitudine, a beneficiului îndoielii copilului;

11. reaminteşte că în toate deciziile legate de copii, interesele superioare ale acestora sunt 
primordiale; insistă asupra faptului că minorii neînsoţiţi nu ar trebui niciodată întemniţaţi 
sau transferaţi într-un alt stat membru, cu excepţia cazului în care acest lucru se realizează 
în scopul întregirii familiei, şi în cazul în care un astfel de transfer se dovedeşte a fi 
necesar, copilul trebuie reprezentat în mod corespunzător şi însoţit pe parcursul întregii 
proceduri; salută, prin urmare, intenţia Comisiei de a preciza în detaliu modalităţile de 
aplicare a normelor din cadrul sistemului de la Dublin în ceea ce priveşte minorii 
neînsoţiţi;

12. regretă că definiţia dată unui membru al familiei, în temeiul prezentului regulament, este 
prea restrictivă şi solicită Comisiei să extindă această definiţie pentru a include cel puţin 
persoanele aflate în întreţinere, cum ar fi  rudele apropiate care nu beneficiază de niciun 
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alt sprijin familial, precum şi copiii majori care nu sunt în măsură să se întreţină singuri; 

13. salută intenţia Comisiei de a extinde domeniul de aplicare a Regulamentului de la Dublin, 
pentru a include protecţia subsidiară, deoarece acest lucru va permite persoanelor care 
solicită protecţie subsidiară să se reunească cu membrii familiei cărora li s-a acordat acest 
tip de protecţie sau care îl solicită într-un alt stat membru;

Detenţia

14. solicită Comisiei să adauge o prevedere prin care detenţia solicitanţilor de în temeiul 
sistemului de la Dublin să nu reprezinte decât ca o măsură de ultimă instanţă, specificând 
motivele în baza cărora se poate recurge la detenţie şi garanţiile procedurale care ar trebui 
oferite;

15. solicită Comisiei să precizeze în mod explicit în Regulamentul de la Dublin faptul că 
solicitanţii de azil în temeiul sistemului de la Dublin au dreptul la aceleaşi condiţii de 
primire ca oricare alţi solicitanţi de azil, în conformitate cu Directiva privind primirea, 
care prevede la articolul 3 alineatul (1) norme generale referitoare, în special, la condiţiile 
de primire, serviciile de sănătate, libertatea de mişcarea şi şcolarizarea minorilor; 

Clauza umanitară şi clauza de suveranitate

16. consideră că clauza umanitară prevăzută la articolul 15 din Regulamentul de la Dublin 
conferă destul de multă flexibilitate sistemului de la Dublin, însă că aceasta ar trebui 
aplicată într-o  mai mare măsură, pentru a evita dificultăţile cu care ar putea să se 
confrunte familiile în urma separării;

17. consideră că, în cazul în care un solicitant de azil se află într-o situaţie deosebit de 
vulnerabilă din cauza unei boli grave, a unui handicap sever, a vârstei înaintate sau a unei 
sarcini, iar acesta sau aceasta este, prin urmare, dependent de asistenţa unei rude prezente 
pe teritoriul unui stat membru altul decât cel însărcinat cu examinarea cererii, acesta sau 
aceasta ar trebui întotdeauna să fie reunit cu această rudă; solicită Comisiei să facă 
obligatorii prevederile relevante referitoare la clauza umanitară de la articolul 15 alineatul 
(2);

18. salută intenţia Comisiei de specifica mai clar circumstanţele şi procedurile potrivit cărora 
se poate aplica clauza de suveranitate, în special în vederea introducerii condiţiei 
referitoare la consimţământul solicitantului de azil; 

Culegerea datelor şi Eurodac

19. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la discrepanţele şi deficienţele în culegerea datelor, care 
reies din evaluarea sistemul de la Dublin realizată de Comisie, în special în ceea ce 
priveşte înregistrarea amprentelor digitale ale imigranţilor ilegali la frontierele Uniunii, 
ceea ce generează serioase îndoieli cu privire la viabilitatea sistemului; consideră că noul 
Regulament privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei 
internaţionale va oferi celor implicaţi o imagine mai clară cu privire la funcţionarea 
sistemului de la Dublin şi a altor instrumente comunitare privind protecţia internaţională;
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20. ia act cu interes de preocupările exprimate de Comisie cu privire la culegerea şi calitatea 
datelor trimise unităţii centrale Eurodac, precum şi cu privire la nerespectarea obligaţiei de 
a şterge anumite date şi a normelor legate de protecţia datelor cu caracter personal; 
consideră că aceste deficienţe, care pun sub semnul întrebării fiabilitatea Eurodac, ar 
trebui soluţionate în mod corespunzător, înainte ca această bază de date să fie utilizată în 
alte scopuri;

21. subliniază că extinderea accesului la baza de date Eurodac pentru autorităţile poliţieneşti 
şi cele responsabile cu aplicarea legii din statele membre, precum şi la Europol, atrage 
după sine riscul ca informaţia să ajungă la ţările terţe, acest lucru putând avea repercusiuni 
negative pentru solicitanţii de azil şi familiile acestora; este convins că acest lucru ar spori 
şi riscul ca solicitanţii de azil să fie stigmatizaţi; 

o

o    o
22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 

Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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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