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Ißleib (Duitse nationaliteit), gesteund door vijf medeondertekenaars, over de 
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1. Samenvatting van verzoekschrift 0767/2012

Indiener verzoekt het Europees Parlement er in het kader van de herziening van de 
asielrichtlijn voor te zorgen dat detentie van asielzoekers niet de regel wordt in de Europese 
Unie. Hij verzoekt het Parlement tegen alle voorstellen te stemmen waarin detentie van 
asielzoekers wordt beoogd. Indiener is van mening dat er geen zinnige rechtvaardiging is voor 
het opsluiten van asielzoekers, omdat vluchten geen misdaad is.

Samenvatting van verzoekschrift 1073/2012

Indienster maakt zich ernstige zorgen over de situatie van vluchtelingen in Duitsland en 
Europa. Volgens haar worden de wetten met betrekking tot vluchtelingen steeds 
onmenselijker. Zij noemt de behandeling van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU 
schokkend en mensonwaardig. Indienster is van mening dat het vluchtelingenprobleem in de 
EU met de juiste maatregelen gebaseerd op eerbiediging van de mensenrechten goed 
beheersbaar is. Zij verzoekt het Europees Parlement geen wetgeving meer aan te nemen tegen 
vluchtelingen, maar een nieuw humanitair vluchtelingenbeleid uit te stippelen waarin 
vluchtelingen niet de dupe worden van de economische en monetaire crisis. Zij vertrouwt 
erop dat het christelijk-humanistische gedachtegoed zal zegevieren.

2. Ontvankelijkheid
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0767/2012: Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012.
1073/2012: ontvankelijk verklaard op 7 december 2012.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Ten aanzien van de huidige asielinstrumenten heeft de Commissie wijzigingsvoorstellen 
gedaan met de bedoeling om voor betere en meer geharmoniseerde normen te zorgen voor de 
behandeling van asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten.

De gewijzigde richtlijn asielnormen is reeds aangenomen door de twee medewetgevers en er 
is politieke overeenstemming bereikt over voorstellen tot wijziging van de richtlijn 
opvangvoorzieningen en de verordening Dublin II. De onderhandelingen met betrekking tot 
het Commissievoorstel tot wijziging van de richtlijn asielprocedures zijn nog gaande.

De instrumenten waarover overeenstemming is bereikt, stroken volledig met de doelstellingen 
van de voorstellen van de Commissie. Zij zorgen er met name voor dat er slechts in 
uitzonderlijke gevallen overgegaan wordt tot detentie van asielzoekers en alleen nadat 
maatregelen met een minder dwingend karakter niet doelmatig toegepast konden worden. 
Door de herziene rechtsinstrumenten zijn er ook belangrijke waarborgen ingevoerd, zoals de 
toegang tot gratis rechtsbijstand en een doeltreffende voorziening in rechte, en wordt er meer 
bescherming geboden aan kwetsbare personen zoals minderjarigen en slachtoffers van 
martelingen.

Samen met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zal de gewijzigde 
wetgeving ervoor zorgen dat het rechtskader van de Unie op het gebied van asiel volledig in 
overeenstemming is met het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951 en met andere 
relevante internationale normen.

Bovendien houdt de Commissie in haar rol als hoedster van het EU-recht toezicht op de juiste 
omzetting en uitvoering van het EU-acquis inzake asiel door de lidstaten. Indien er problemen 
worden ontdekt, neemt de Commissie deze op gepaste wijze - wat ook een inbreukprocedure 
kan behelzen - op met de autoriteiten van de betrokken lidstaten, teneinde deze problemen te 
verhelpen.


