
CM\1052987DA.doc PE551.820v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget for Andragender

28.2.2015

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2224/2013 af Detlef Zöllner, tysk statsborger, om en reform 
af Dublin II-forordningen

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til en reform af forordning (EF) nr. 343/2003 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 (Dublin II-forordningen). Han hævder, at forordningen udelukkende er 
udarbejdet for at gøre livet vanskeligere for asylansøgere. Han ønsker navnligt at afskaffe det 
obligatoriske bopælssted for asylansøgere. I øjeblikket skal asylansøgere ansøge om asyl i den 
EU-medlemsstat, hvor de er rejst ind i EU. Princippet med det obligatoriske bopælssted 
betyder, at asylansøgere, der rejste ind i EU i Italien og dernæst rejste videre til Tyskland, kan 
sendes tilbage til Italien af de tyske myndigheder for derfra at indgive deres asylansøgning. 
Andrageren anser dette for at være en umenneskelig restriktion af den frie bevægelighed for 
asylansøgere og anmoder om, at dette afskaffes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Med Amsterdamtraktatens ikrafttrædelse i 1999 blev der etableret et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, som krævede, at man styrkede kontrollen ved 
Unionens ydre grænser og regulerede indrejse- og opholdstilladelser for ikke-EU-borgere, 
herunder gennem en fælles asyl- og indvandringspolitik. Denne politik sigter mod at skabe 
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balance mellem at gøre EU tilgængelig for dem, der kan have behov for international 
beskyttelse, samtidig med at kontrollen af medlemsstaternes ydre grænser sikres. 

Hvad angår den europæiske asylpolitik vedtog EU's lovgivende organer i 2013 den anden 
lovgivningspakke om det fælles europæiske asylsystem. Det fælles europæiske asylsystem har 
til formål at indføre en fælles procedure og ensartet status for at sikre ligebehandling af alle 
ansøgere eller personer, der nyder international beskyttelse, uanset i hvilken medlemsstat de 
ansøger om og/eller opnår beskyttelse. Som følge heraf blev Rådets forordning (EF) 
nr. 343/2003, som andrageren henviser til, erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 (i det følgende benævnt Dublin III-
forordningen)1.

Den indeholder regler for fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, samt regler 
for overførsel af ansøgere om international beskyttelse, som finder anvendelse, når det er 
afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Ansvaret for behandlingen af en ansøgning om 
international beskyttelse ligger i princippet hos den medlemsstat, der har spillet den største 
rolle i forbindelse med ansøgerens indrejse og ophold i EU, men der kan også tages hensyn til 
ansøgerens interesse i at indgive ansøgningen til en bestemt medlemsstat, navnlig når 
ansøgeren er mindreårig, eller hvis behandlingen vedrører spørgsmål om
familiesammenføring: Ved omarbejdningen af Dublin-forordningen etableres der en 
rækkefølge for kriterierne for afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, som går fra 
familiehensyn over nylig besiddelse af visum eller opholdstilladelse i en medlemsstat til, 
hvorvidt ansøgeren er indrejst lovligt eller ulovligt i EU. Den medlemsstat, der er ansvarlig 
for behandlingen af en asylansøgning, kan derfor være en anden end indrejsemedlemsstaten. 

Under behandlingen af deres ansøgning har asylansøgere ret til at opholde sig på den 
medlemsstats område, som er ansvarlig for behandlingen. EU-lovgivningen begrænser således 
en asylansøgers mulighed for at rejse til andre medlemsstater, indtil den ansvarlige 
medlemsstat har truffet afgørelse om hans/hendes ansøgning om asyl2. Alle, der tildeles 
flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse, har imidlertid ret til at bevæge sig frit inden for 
Schengen-området, på samme vilkår som alle andre med lovlig bopæl i EU.

De relevante statistiske oplysninger om medlemsstaternes gennemførelse af Dublin-
forordningen findes på Eurostats websted: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Konklusion

En fuld og sammenhængende gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem og især af 
Dublin III-forordningen i hele EU er en prioritet for Kommissionen både på kort og 

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, 
der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, findes i fuld tekst på 
følgende websted: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Artikel 9 i Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for 
tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13) og artikel 7 i 
Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere (EUT L 31 af 6.2.2003, s. 18).
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mellemlang sigt. Kommissionen overvåger nøje de nationale myndigheders gennemførelse af 
den omarbejdede Dublin-forordning og vil i 2016 aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om dens gennemførelse og, hvis det er relevant, overveje eventuelt nødvendige 
ændringer. 


