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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1052/2012 af Loukia Stergiou, græsk statsborger, om 
indrømmelse af asyl til tredjelandsstatsborgere

1. Sammendrag

Andrageren, som anfører, at Grækenland, der har været mål for organiserede kriminelle 
netværk i Tyrkiet, står over for et alvorligt problem med ulovlig indvandring, opfordrer til 
revision af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af 
kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen 
af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne. 
Mere specifikt foreslår hun, at der i hver medlemsstat oprettes et europæisk kontor, som 
varetager behandlingen af asylansøgninger med bistand fra FN-eksperter og inddragelse af 
EU og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Hun anbefaler ligeledes, at der underskrives et 
aftalememorandum med Tyrkiet med henblik på at styrke EU's eksterne grænser og give 
forrang til sårbare asylansøgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionen fremsatte et forslag om at revidere Dublinforordningen i december 20081, med 
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det dobbelte formål både at øge effektiviteten af Dublinsystemet og forbedre beskyttelsen af 
ansøgere. Efter fire år med forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet blev der 
indgået en politisk aftale den 14. november 2012. Aftalen blev godkendt af Rådet (retlige og 
indre anliggender) den 6. december 2012 og af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 27. november 2012. I øjeblikket venter 
teksten på formelt at blive vedtaget af de to medlovgivere. Forordningen fastholder, som 
andre juridiske instrumenter, der udgør det fælles europæiske asylsystem, princippet om at 
individuelle asylansøgninger vurderes af medlemsstaterne og ikke på europæisk niveau. 

Vedrørende illegal migration har Frontex og Tyrkiet for nylig undertegnet en fælles 
hensigtserklæring med det sigte at etablere nogle grundlæggende regler for fælles vurdering 
og informations- og erfaringsudveksling for at takle illegal migration såvel som for 
gennemførelsen af fælles projekter mellem tyrkiske grænsemyndigheder og Frontex. 

Vedrørende den græske asyl- og indvandringspolitik, støtter Kommissionen, sammen med 
medlemsstater, EU-agenturer og internationale organisationer, Grækenlands forsøg på at 
reformere sit system, for at sikre at asylansøgere og andre migranter behandles i 
overensstemmelse med EU’s lovgivning. 


