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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2224/2013, ingiven av Detlef Zöllner, tysk medborgare, om 
översynen av Dublin II-förordningen 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att se över förordning (EG) nr 343/2003 om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 
asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat 
(Dublin II-förordningen). Han anser att förordningen är utformad enbart för att göra livet 
svårare för asylsökande. Han vill framför allt att den obligatoriska bostadsorten för 
asylsökande ska avskaffas. För närvarande måste asylsökande ansöka om asyl i den 
medlemsstat där de kommit in i EU. Principen om obligatorisk bostadsort innebär att 
asylsökande som kommit in i EU via Italien och därefter rest vidare till Tyskland kan 
återförvisas av de tyska myndigheterna till Italien för att de ska lämna in sin asylansökan där. 
Framställaren anser att detta är en inhuman begränsning av den fria rörligheten för 
asylsökande och kräver att den ska avskaffas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 skapades ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Det blev därmed nödvändigt att stärka kontrollerna vid 
unionens yttre gränser och att reglera tredjelandsmedborgares inresor och uppehälle, särskilt 
genom en gemensam asyl- och invandringspolitik. Syftet med denna politik är att hitta en 
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balans mellan å ena sidan ett EU som är fortsatt tillgängligt för dem som behöver 
internationellt skydd och å andra sidan ett EU där medlemsstaternas yttre gränser kontrolleras. 

När det gäller den europeiska asylpolitiken antog EU:s lagstiftande organ 2013 det andra 
lagstiftningspaketet inom det gemensamma europeiska asylsystemet. Målsättningen för detta 
gemensamma asylsystem är att få till stånd ett gemensamt förfarande och en enhetlig status 
för att säkerställa lika behandling av alla dem som ansöker om eller beviljas internationellt 
skydd, oavsett i vilken medlemsstat de ansöker om och/eller beviljas skydd. Från och med den 
1 januari 2014 ersattes således rådets förordning (EG) nr 343/2003, som framställaren 
åberopar, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 
(nedan kallad Dublin III-förordningen)1.

Dublin III-förordningen innehåller regler för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig 
samt regler för överföring av sökande av internationellt skydd, vilka är tillämpliga när 
ansvarsfrågan har avgjorts. Ansvaret för att behandla en ansökan om internationellt skydd 
ligger i princip hos den medlemsstat som har spelat den största rollen i samband med 
sökandens inresa eller uppehälle i EU, men sökandens intresse av att lämna in sin ansökan i 
en medlemsstat kan också beaktas, särskilt när sökanden är minderårig eller när frågor om 
familjeåterförening berörs. I den omarbetade Dublinförordningen skapas en rangordning av 
kriterierna för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig. Denna rangordning täcker allt 
från familjehänsyn och nyligt innehav av en visering eller ett uppehållstillstånd i en 
medlemsstat till huruvida sökanden har rest in i EU med eller utan tillstånd. Därför kan den 
medlemsstat som är ansvarig för prövningen av asylansökan vara en annan än 
inresemedlemsstaten.

Under prövningen av asylansökan har de asylsökande rätt att stanna kvar i den medlemsstat 
som är ansvarig för att behandla deras ansökan. Följaktligen sätter EU-lagstiftningen gränser 
för deras möjligheter att resa till andra stater innan den ansvariga medlemsstaten fattar ett 
beslut om den berörda asylansökan2. Dock har personer som beviljats flyktingstatus eller 
subsidiärt skydd rätt att röra sig fritt inom Schengenområdet på samma villkor som alla andra 
personer som är lagligen bosatta i EU.

Relevant statistik om medlemsstaternas genomförande av Dublinförordningen finns på 
Eurostats webbplats: HYPERLINK 
"http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics" 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Slutsats

Ett fullständigt och enhetligt genomförande av EU:s gemensamma asylsystem, särskilt 
Dublin III-förordningen, är en prioritering för kommissionen på kort och medellång sikt. 

                                               
1 I följande länk finns hela texten i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 
2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
2 Artikel 9 i rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas 
förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (EUT L 326, 13.12.2005, s. 13) och artikel 7 i 
rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna (EUT L 31, 6.2.2003, s. 18).
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Kommissionen kommer noggrant att övervaka de nationella myndigheternas införlivande av 
den omarbetade Dublinförordningen och kommer senast 2016 att rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om dess tillämpning, och kommer där så är lämpligt att 
överväga eventuellt nödvändiga ändringar. 


