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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die erop wijst dat Griekenland te kampen heeft met een ernstig probleem inzake 
illegale immigratie en al geruime tijd het doelwit is van georganiseerde criminele netwerken 
in Turkije, verzoekt om een herziening van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 
18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een 
derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend. Zij stelt meer bepaald voor om in elke 
lidstaat een Europees bureau op te richten dat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
asielverzoeken met steun van VN-experts en met betrokkenheid van de EU en de Europese 
Dienst voor extern optreden. Ze beveelt eveneens aan een memorandum van 
overeenstemming met Turkije te ondertekenen met als doel de buitengrenzen van de EU te 
consolideren en prioriteit te verlenen aan kwetsbare asielzoekers.

2. Ontvankelijkheid

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 30 april 2013

"De Commissie heeft in december 20081 een voorstel ingediend ter herziening van de 
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Dublinverordening, met als doel de efficiëntie van het systeem van Dublin alsook de 
bescherming van verzoekers te verbeteren. Op 14 november 2012, na vier jaar van 
onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad, werd er een politieke 
overeenkomst bereikt, die is goedgekeurd door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 
6 december 2012 en door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
van het Europees Parlement op 27 november 2012. Momenteel wacht de tekst op officiële
bekrachtiging door de twee medewetgevers. In de verordening – net als in de andere 
rechtsinstrumenten die betrekking hebben op het gemeenschappelijk Europees asielstelsel –
wordt het beginsel gehanteerd dat de beoordeling van individuele asielverzoeken op het 
niveau van de lidstaten en niet op Europees niveau gebeurt.

Voor wat illegale migratie betreft, hebben Frontex en Turkije onlangs een operationeel 
memorandum van overeenstemming ondertekend dat erop gericht is de basisregels vast te 
leggen voor gezamenlijke beoordelingen en voor de uitwisseling van informatie en ervaringen 
met als doel illegale migratie aan te pakken, alsook voor de uitvoering van 
gemeenschappelijke projecten van de Turkse grensinstanties en Frontex.

Tot slot verlenen de Commissie, de lidstaten en agentschappen van de Unie en internationale 
organisaties momenteel steun aan Griekenland voor wat de hervorming van het Griekse asiel-
en migratiebeleid en -stelsel betreft, om ervoor te zorgen dat asielzoekers en andere migranten 
in overeenstemming met het recht van de Europese Unie worden behandeld."

                                                                                                                                                  
instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten 
wordt ingediend. COM(2008) 820


