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Om: Andragende 1596/2012 af Lucie Haardt, tysk statsborger, for Jugendliche ohne 
Grenzen, støttet af omkring 25 organisationer og hundredevis af 
medunderskrivere, om flygtninges menneskerettigheder i Europa

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer politikere i hele EU, på EU-niveau, nationalt, regionalt og lokalt 
niveau, til at respektere børns rettigheder og flygtninges menneskerettigheder. De er fortalere 
for afskaffelse af farlige grænseværn, flygtningelejre og fængsler for flygtninge. De kræver 
også et ophør af forskelsbehandling af flygtninge og går ind for adgang til uddannelse og 
betalt beskæftigelse for flygtninge.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Andragerne, støttet af omkring 25 organisationer og hundredevis af medunderskrivere, 
opfordrer politikere i hele EU til at respektere børns rettigheder og menneskerettighederne for 
tredjelandsborgere. Andragerne mener, at børns rettigheder og menneskerettighederne for 
tredjelandsstatsborgere ikke er gennemført fuldt ud i EU, navnlig på grund af begrænsninger 
af den frie bevægelighed for ikke-europæere, grænsekontrol, tilbageholdelse og tvungen 
tilbagesendelse. Andragerne mener, at Europa fører uerklæret krig imod flygtninge og 
indvandrere.

Andragerne opfordrer navnlig EU til at:
- beskytte flygtninges rettigheder i forbindelse med grænsekontrol, herunder også på åbent 
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hav 
- sætte en stopper for driften af Frontex-agenturet, som er i strid med menneskerettighederne 

og nægter flygtninge indrejse ved EU 's ydre grænser
- redde mennesker på havet på deres vej til Europa, og støtte dem, der redder flygtningenes 

liv
- åbne grænser for flygtninge, støtte retten til fri bevægelighed og lade alle leve på et sted og 

i et land efter eget valg
- skabe lovgivning, der sætter en stopper for forskelsbehandling af de "flygtninge", der 

tolereres, og i det mindste give såkaldte "papirløse" adgang, uden frygt for udvisning, til 
sundhedspleje, uddannelse og grundlæggende rettigheder med hensyn til beskæftigelse 

- uddanne myndigheder, politi og militær inden for racisme 
- give alle uanset bopælsstatus økonomisk overkommelige muligheder for sprogindlæring og 

-undervistning
- sætte en stopper for tilbageholdelse i lejre og fængsler og opsplitning af familier
- give folk, der er blevet udvist, og for hvem Europa er blevet deres hjem, mulighed for at 

vende tilbage til Europa.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Respekt for de grundlæggende rettigheder for indvandrere, herunder asylansøgere og 
flygtninge, er et vigtigt mål, som medlemsstaterne er nødt til at sikre, når de anvender EU-
retten. Hertil kommer, at i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder skal 
barnets tarv komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af 
offentlige myndigheder eller private institutioner. Således skal medlemsstaterne i alle 
politikområder, herunder på området for asyl og migration, sikre fuld overensstemmelse med 
princippet om barnets tarv1.

Den frie bevægelighed for personer er en grundlæggende rettighed, som alle EU-borgere 
nyder godt af. Etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre 
grænser krævede, at man styrkede kontrollen af Unionens ydre grænser samt regulerede 
indrejse- og opholdstilladelser for ikke-EU-borgere, herunder gennem en fælles asyl- og 
indvandringspolitik. Der skal skabes balance imellem at gøre EU tilgængelig, bl.a. for dem, 
der kan have behov for international beskyttelse, samtidig med at kontrollen af 
medlemsstaternes ydre grænser sikres. Dette vil til gengæld bidrage til at bekæmpe 
fænomener som ulovlig indvandring og menneskehandel. 

EU-lovgivningen begrænser en asylansøgers mulighed for at rejse til andre medlemsstater, 
indtil den ansvarlige medlemsstat har truffet afgørelse om hans/hendes ansøgning om asyl. 
Alle, der tildeles flygtningestatus, har imidlertid ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-
området, på samme vilkår som alle andre med lovlig bopæl i EU. 

EU's lovgivningsmæssige rammer om forvaltningen af de ydre grænser understreger 
medlemsstaternes forpligtelse til at respektere de grundlæggende rettigheder. Ved udførelse af 
grænsekontrol skal medlemsstaterne, uanset om de handler individuelt, i samarbejde med 
hinanden eller med tredjelande, eller i en fælles operation under koordinering af Frontex-
agenturet, respektere de grundlæggende rettigheder, og de må ikke træffe nogen 
                                               
1 EU-retten og de politiske dokumenter om barnets rettigheder er blevet samlet i et dokument, som findes på:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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foranstaltninger, der er i strid med princippet om non-refoulement. Især 
Schengengrænsekodeksen1, som er det vigtigste juridiske instrument, der fastsætter 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende forvaltning af de ydre grænser, henviser 
udtrykkeligt til chartret om grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement. 
Schengengrænsekodeksen fastsætter, at grænsevagterne fuldt ud skal respektere den 
menneskelige værdighed i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, især med hensyn til 
sårbare personer, og at de foranstaltninger, de træffer, bør være rimelige og ikke-
diskriminerende. 

Bekymringerne over beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder under fælles operationer 
og andre aktiviteter, der koordineres af Frontex-agenturet, håndteres med de seneste 
ændringer af Frontex-forordningen2 og Rådets afgørelse 2010/252/EU3. De nye regler for 
arbejdet i Frontex medførte vigtige udviklinger, såsom etablering af agenturets strategi for 
grundlæggende rettigheder, oprettelsen af et rådgivende forum om grundlæggende rettigheder, 
der involverer internationale organisationer og ngo'er, samt udnævnelsen af en ansvarlig for 
grundlæggende rettigheder, der overvåger agenturets aktiviteter for at sikre, at beskyttelsen af 
de grundlæggende rettigheder er garanteret. 

I overensstemmelse med Frontex-forordningen skal værtsmedlemsstaten for en operation, der 
koordineres af Frontex-agenturet, sørge for passende disciplinære foranstaltninger, hvis der 
opstår krænkelser af grundlæggende rettigheder eller forpligtelser vedrørende international 
beskyttelse under en operation. Desuden skal Frontex' operationer helt eller delvis 
suspenderes eller ophøre, hvis agenturets administrerende direktør mener, at sådanne 
krænkelser er af alvorlig karakter eller kan forventes at vare ved.

Rådets afgørelse 2010/252/EU4 regulerer overvågningsoperationer ved søgrænser, som 
koordineres af Frontex, herunder redningsopgaver, der kan opstå i løbet af disse 
overvågningsoperationer. Selvom Frontex ikke er et eftersøgnings- og redningsorgan, har det 
til opgave at yde medlemsstaterne øget teknisk og operativ bistand, idet der tages højde for, at 
nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs. Rådets afgørelse 
2010/252/EU understreger medlemsstaternes forpligtelse til at respektere de grundlæggende 
rettigheder under overvågningsoperationer ved søgrænser, som koordineres af Frontex. Den 
fastsætter udtrykkeligt princippet om non-refoulement, og fastsætter entydigt, at dette princip 
også gælder på det åbne hav. 

 I overensstemmelse med Frontex-forordningen og Rådets afgørelse 2010/252/EU skal 
grænsevagter, der deltager i operationer, der koordineres af Frontex, være uddannet i de 
grundlæggende rettigheder og den internationale ordning for eftersøgning og redning. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), EUT L 105/1 af 13.4.2006.
2 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning 
af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
3 Rådets afgørelse af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af 
de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur 
for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 111 af 4.5.2010, 
s. 20).
4 Den 5. september 2012 blev denne beslutning annulleret ved dom afsagt af EF-Domstolen i sag C-355/10, men 
den forbliver i kraft, indtil den erstattes af nye regler. Den 12. april 2013 fremlagde Kommissionen et forslag til 
forordning til erstatning for denne afgørelse (COM (2013) 197 final).
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Den foreslåede forordning om oprettelse af et europæisk grænseovervågningssystem 
(Eurosur)1 vil, hvis den vedtages, oprette et system for samarbejde og udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne og med Frontex med henblik på, at medlemsstaterne 
skal kunne forvalte deres grænser i fællesskab og på effektiv vis. Målene med Eurosur, som 
foreslået af Kommissionen, er at forhindre ulovlig grænsepassage, grænseoverskridende 
kriminalitet og at reducere tab af menneskeliv på havet. Eurosur er beregnet til at være et 
system med flere formål, som vil give medlemsstaterne et bedre billede af, hvad der sker på 
havet, og derfor kunne bruges som et værktøj til at hjælpe med at forbedre medlemsstaternes 
mulighed for at redde liv til søs.

Retten til asyl er sikret i henhold til EU-retten og folkeretten. EU-lovgivningen indeholder 
obligatoriske bestemmelser, som forpligter medlemsstaterne til at sikre adgang til 
procedurerne for tredjelandsstatsborgere, der søger international beskyttelse. Navnlig 
direktivet om asylprocedurer2 kræver, at alle tredjelandsstatsborgere, der søger international 
beskyttelse på en medlemsstats område, har ret til at indgive en ansøgning om asyl og 
kontakte de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at registrere og behandle deres 
ansøgninger. Dette er en central garanti under EU's gældende asylret, der skal sikre, at 
tredjelandsstatsborgere ikke sendes tilbage fra medlemsstaterne til forfølgelse.

EU's asylret tilbyder kun proceduremæssige garantier og passende beskyttelsesstatus til 
tredjelandsstatsborgere, der befinder sig på medlemsstaternes territorium, herunder ved 
grænsen, i søterritoriet eller i transitområderne. Asylansøgninger, der er indgivet uden for en 
medlemsstat, herunder på det åbne hav, falder ikke inden for rammerne for EU's asylret. Som 
nævnt ovenfor er medlemsstaterne dog nødt til at respektere princippet om non-refoulement, 
når de udfører grænseovervågning på åbent hav. 

Desuden vil den nyligt vedtagne lovgivning på asylområdet3 øge graden af harmonisering og 
forbedre standarder i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Navnlig hvad angår 
adgang til asylproceduren styrker det reviderede direktiv om asylprocedurer4 de 
bestemmelser, der skal sikre adgang til asylprocedurerne for personer, der kan have behov for 
international beskyttelse. For eksempel præciserer direktivet nu, at det personale, der først 
kommer i kontakt med personer, der søger international beskyttelse, især dem, der foretager 
overvågning af lande- eller søgrænser eller udfører grænsekontrol, skal have den nødvendige 
instruktion og uddannelse i at genkende og håndtere anmodninger om international 
beskyttelse.

Det reviderede direktiv om modtagelsesforhold5 og direktivet om tilbagesendelse6 indeholder 
                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske 
grænseovervågningssystem (Eurosur), 12. december 2011, COM(2011) 873 final.
2 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og 
fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne.
3 Forordning nr. 603/2013 af 26. juni 2013 (Eurodac), forordning nr. 604/2013 af 26. juni 2013 (Dublin), direktiv 
2013/33 af 26. juni 2013 (direktivet om modtagelsesforhold) og direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 (direktivet 
om asylprocedurer).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og 
fratagelse af international beskyttelse Dette direktiv ophæver og erstatter fra 21. juli 2015 direktiv 2005/85. 
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for 
modtagelse af ansøgere om international beskyttelse Dette direktiv ophæver og erstatter fra 21. juli 2015 direktiv 
2003/9. 
6 –
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klare og strenge regler om frihedsberøvelse af asylansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er 
omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse, som skal sikre, at frihedsberøvelse ikke sker 
vilkårligt, og at de grundlæggende rettigheder respekteres i alle tilfælde. Især kan 
frihedsberøvelse kun ske under foreskrevne grunde og kun, hvis det er i overensstemmelse 
med principperne om proportionalitet og nødvendighed, efter en individuel behandling af hver 
enkelt sag. Fornødne retlige garantier skal være til rådighed, såsom adgang til effektive 
retsmidler og gratis juridisk bistand, hvis det er nødvendigt. Modtagelsesforholdene under 
frihedsberøvelse skal også respektere den menneskelige værdighed.

Den nye lovgivning på asylområdet anerkender den særlige sårbarhed af mindreårige 
(ledsagede eller ikke), og fastsætter specifikt yderligere garantier for dem. For eksempel må 
uledsagede mindreårige i henhold til det reviderede direktivet om modtagelsesforhold kun 
frihedsberøves i undtagelsestilfælde, de må ikke tilbageholdes i fængsler, og alle bestræbelser 
skal sættes ind for at løslade dem så hurtigt som muligt. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, herunder leg og rekreative aktiviteter, der 
passer til deres alder. I samme direktiv er det fastsat, at når kvindelige asylansøgere 
frihedsberøves, skal medlemsstaterne sikre, at de indkvarteres adskilt fra mandlige 
asylansøgere, medmindre sidstnævnte er familiemedlemmer og alle berørte personer har givet 
deres samtykke.

EU er forpligtet til at overholde de grundlæggende rettigheder, også når det kommer til sin 
politik for tilbagesendelse af illegale indvandrere. Illegale indvandreres rettigheder er 
hovedsageligt reguleret i direktivet om tilbagesendelse. EU-Domstolen har illustreret de 
vidtrækkende konsekvenser af direktivet, navnlig i en vigtig afgørelse, El Dridi-dommen1 , 
som konkluderede, at medlemsstaterne ikke må give strafferetlige sanktioner (fængsling) for 
ulovlig tilstedeværelse eller manglende overholdelse af en tilbagesendelsesordre. 

Direktivet om tilbagesendelse indeholder en række specifikke garantier, der sikrer, at de 
grundlæggende rettigheder for personer, der risikerer at blive sendt tilbage, respekteres fuldt 
ud. Det fastsættes udtrykkeligt, at personer, der risikerer tilbagesendelse, har ret til en 
retfærdig rettergang i forbindelse med afgørelser om tilbagesendelse, og at personer, der skal 
tilbagesendes, normalt skal tilbydes mulighed for at forlade EU frivilligt. I denne henseende 
er der bevilget omfattende økonomisk bistand under Den Europæiske Tilbagesendelsesfond til 
finansieringen af programmer, der sigter mod at lette frivillig tilbagesendelse og reintegration 
af illegale indvandrere. Direktivet sikrer adgang til grundlæggende sundhedspleje indtil 
tilbagesendelsen og for dem, der ikke kan sendes tilbage (bl.a. fordi tilbagesendelse til 
oprindelseslandet ikke er muligt). Direktivet om tilbagesendelse giver også særlige garantier 
for beskyttelse af familier og sårbare personer såsom uledsagede mindreårige, herunder 
muligheden for at udsætte en tilbagesendelse under særlige omstændigheder. Direktivet om 
tilbagesendelse giver også særlige garantier for mindreårige, herunder retten til uddannelse, til 
kun undtagelsesvis tilbageholdelse og i så fald i passende indkvartering. 

I overensstemmelse med direktivet om tilbagesendelse skal medlemsstaterne således sikre 
værdig behandling af alle illegale indvandrere under tilbagesendelsesprocedurer, der også skal 

                                               

1 Sag C-61/11, PPU.
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være retfærdige og gennemsigtige. Tredjelandsstatsborgere, der sendes tilbage til deres 
hjemlande under anvendelse af direktivet om tilbagesendelse, og som ønsker at vende tilbage 
til en af Den Europæiske Unions medlemsstater, skal indgive deres ansøgning om tilladelse til 
indrejse og ophold til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, de ønsker at rejse ind i 
og leve i. Myndighederne i den pågældende medlemsstat skal træffe afgørelse om denne 
ansøgning i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i EU-retten og i de respektive 
nationale lovbestemmelser.

De garantier, der ydes af direktivet om tilbagesendelse, finder anvendelse fra det øjeblik, en 
illegal indvandrer identificeres af de kompetente myndigheder. Med hensyn til spørgsmålet 
om pågribelse af indvandrere i en uregelmæssig situation har Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder udstedt retningslinjer1 med henblik på at garantere, 
at medlemsstaterne også fuldt ud overholder de grundlæggende rettigheder i denne 
sammenhæng. Selvom de ikke er bindende, efterleves disse retningslinjer generelt i den 
daglige praksis i medlemsstaterne.

Kommissionen overvåger nøje medlemsstaternes overholdelse af ovennævnte forpligtelser, og 
tøver som traktaternes vogter ikke med at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvor der er 
klare beviser for, at en medlemsstat har overtrådt EU-retten.

                                               
1 Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations
http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants


