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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0767/2012 af Norbert Friedrichs, tysk statsborger, på vegne af 
Pro Asyl, og to medunderskrivere, om ændring af direktivet om 
asylprocedurer

Om: Andragende 1073/2012 af Rita Ißleib, tysk statsborger, og fem 
medunderskrivere, om flygtningesituationen i Tyskland og Europa

1. Sammendrag af andragende 0767/2012

I forbindelse med ændringen af direktivet om asylprocedurer anmoder andrageren 
Parlamentet om at modsætte sig forslag, der sigter mod frihedsberøvelse af asylansøgere, og 
sikre, at dette ikke bliver reglen i Den Europæiske Union. Han mener, at der ikke kan være 
nogen rimelig begrundelse for indespærring af asylansøgere, for hvem flugt ikke er en 
forbrydelse.

Sammendrag af andragende 1073/2012

Andrageren er alvorligt bekymret over situationen for flygtninge i Tyskland og Europa. Efter 
hendes opfattelse bliver flygtningelovgivningen mere og mere umenneskelig. Hun kalder 
behandlingen af flygtninge ved EU's ydre grænser chokerende og uværdig for mennesker. 
Andrageren finder, at flygtningeproblemet i EU vil kunne imødegås med de rette 
foranstaltninger, som bygger på overholdelse af menneskerettighederne. Hun anmoder 
Europa-Parlamentet om ikke at vedtage flere love mod flygtninge, men i stedet udarbejde en 
ny humanitær flygtningepolitik, hvor flygtninge ikke bliver ofre for den økonomiske og 
monetære krise. Hun tror på, at den kristen-humanistiske tankegang vil sejre.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0767/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 
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2012).
1073/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 
2012).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionen har foreslået ændringer til de nuværende asylinstrumenter, der skal sikre 
bedre og mere harmoniserede standarder for behandlingen af asylansøgere og personer under 
international beskyttelse.  

Det ændrede direktiv om flygtningestatus er allerede blevet vedtaget af de to medlovgivere, 
og der er opnået politisk enighed om forslagene om ændring af direktivet om 
modtagelsesvilkår og Dublin-forordningen. Der er fortsat forhandlinger i gang vedrørende 
Kommissionens forslag om ændring af direktivet om asylprocedurer. 

De instrumenter, som der er opnået enighed om, er fuldt ud i overensstemmelse med 
målsætningen i Kommissionens forslag. De sikrer navnlig, at der kun i undtagelsestilfælde 
gøres brug af frihedsberøvelse af asylansøgere, og kun efter påvisning af, at det ikke har været 
muligt at anvende mindre indgribende foranstaltninger effektivt. De ændrede instrumenter 
indfører også vigtige garantier som f.eks. adgang til gratis retshjælp og effektive retsmidler og 
sikrer bedre beskyttelse af sårbare personer som f.eks. mindreårige og torturofre. 

Den ændrede lovgivning vil sammen med EU's charter om grundlæggende rettigheder sikre, 
at Unionens retsregler på asylområdet er i fuld overensstemmelse med Genève-konventionen 
fra 1951 om flygtninge og andre internationale standarder.  

Desuden fører Kommissionen i sin egenskab af EU-rettens vogter tilsyn med, at 
medlemsstaterne på korrekt vis gennemfører og anvender gældende EU-ret på asylområdet. 
Hvis der påvises problemer, sørger Kommissionen sammen med de berørte myndigheder i 
medlemsstaterne for en passende opfølgning heraf, bl.a. gennem overtrædelsesprocedurer, for 
at afhjælpe dem."


