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Den nya migrations- och asylpakten1 som kommissionen lade fram den 23 september 2020
syftar till att skapa rätt balans mellan ansvar och solidaritet i hanteringen av migrations- och
asylströmmarna. Extern handläggning av asylansökningar väcker grundläggande frågor om
både tillgång till asylförfaranden och faktisk tillgång till skydd och är därför inte möjlig, vare
sig enligt befintliga EU-regler eller enligt förslagen inom ramen för den nya migrations- och
asylpakten. Pakten bygger på rätten till asyl som en grundläggande rättighet i EU.
Danmark är bundet av Dublinförordningen2 och Eurodacförordningen3 genom ett
internationellt avtal som landet ingick med kommissionen 2006. Enligt artikel 3.3 i
Dublinförordningen behåller medlemsstaterna möjligheten att skicka en asylsökande till ett
säkert tredjeland. Denna möjlighet omfattas dock av reglerna och garantierna i direktivet om
asylförfaranden4 som inbegriper begreppet ”säkert tredjeland” enligt vilket det är möjligt för
medlemsstaterna att skicka en asylsökande till ett annat land för att söka asyl på grundval av
bestämmelserna i det direktivet.

COM/2020/609 final.
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 (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 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 och för när
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för
brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk
byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180,
29.6.2013, s. 1).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att
bevilja och återkalla internationellt skydd, EUT L 180, 29.6.2013, s. 60.
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