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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Indledning
Flygtningekrisen i 2015-2016 forvandlede sig til en asylkrise, der tydeliggjorde Dublin III-
forordningens manglende evne til at håndtere en sådan situation og understregede 
forordningens strukturelle fejl og mangler i forhold til gennemførelse. 
Kommissionen har indrømmet, at "[forordningens] udformning og ringe gennemførelse 
pålægger visse medlemsstater et uforholdsmæssigt stort ansvar og opmuntrer til ukontrollerede 
og irregulære migrationsstrømme"1. Derfor foreslog den i 2016 en ny tekst for at forbedre dette. 
Selv om Europa-Parlamentet har haft et forhandlingsmandat siden november 2017, har Rådet 
dog stadig ikke fastlagt sine overordnede retningslinjer. 
For at komme ud af denne blindgyde, har Kommissionen præsenteret en "Europæisk pagt om 
indvandring og asyl", som blandt andet omfatter et nyt forslag om revision af Dublin III-
forordningen. 
En ambitiøs reform indebærer et indgående kendskab til styrker og svagheder ved den gældende 
tekst. Kommissionen offentliggjorde i december 2015 og marts 2016 to vurderinger af 
forordningen (artikel 46), men har stadig ikke offentliggjort den periodiske vurdering, der var 
forfalden i juli 2018. 
I denne kontekst og set i lyset af den fejlslagne Dublin III-forordning har Europa-Parlamentet i 
sin rolle som garant over for unionens borgere for de retsakter, der vedtages, besluttet at 
foretage en ny analyse af forordningen.

Metoder
Dette vurderingsarbejde er baseret på en række komplementære kilder: en offentlig høring i 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) den 19. februar, 
besøgsrejser, samtaler med de involverede parter, to spørgeskemaer sendt til samtlige faste 
repræsentationer og de nationale parlamenter i medlemsstaterne, der anvender forordningen, en 
analyse fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste2 samt regelmæssige koordineringsmøder 
mellem ordføreren og skyggeordførerne. 

1. DEL I: Erfaringer efter krisen, oplysninger til en reform af Dublin III-forordningen

1.1. Tilblivelsen af Dublinforordningen: en trinvis harmonisering

Tilblivelsen af det europæiske område for fri bevægelighed er sket parallelt med indførelsen af 
det europæiske asylsamarbejde. I 1990 så Schengen og Dublin dagens lys samtidigt. 
Lige fra begyndelsen har Dublinsystemet som sit primære mål haft at fastslå, hvilken 
medlemsstat har ansvaret for en asylansøgning i EU, og på den måde undgå gentagne 
ansøgninger. Som en følge af konklusionerne på det europæiske topmøde i Tammerfors i 1999 
påbegyndte man oprettelsen af et fælles europæisk asylsystem (RAEC), med ønsket om en 
tættere harmonisering.
I 2003 blev Dublinforordningen en integreret del af EU-retten, i form af Dublin II-forordningen.
Fra og med 2007 har Lissabontraktaten gjort det muligt at integrere et solidaritetsprincip i 

1COM(2016)0197.
2 EPRS, "Dublin Regulation on International protection applications, European Implementation Assessment", 
februar 2020.
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asylpolitikken (artikel 80 i TEUF) samt at anvende den almindelige lovgivningsprocedure. 
Rådet træffer stadig afgørelse med enstemmighed, hvilket delvist kan forklare den nuværende 
blokering.
I 2008 lancerede Kommissionen anden fase af den fælles europæiske asylproces med en 
"strategisk plan på asylområdet"3, omfattende en revision af Dublin III. 

1.2. Et pres uden fortilfælde på den fælles europæiske asylproces

I de senere år har EU stået over for den største migrationsudfordring siden anden verdenskrig. 
På tre år er antallet af asylansøgere firedoblet. I 2015-16 ansøgte 2,5 millioner personer om asyl 
i EU, mod 562 000 i 2014 og 278 000 i 20124. De primære oprindelseslande er Syrien, 
Afghanistan og Irak, lande der alle oplever borgerkrig, vold og konflikter5. Ifølge Den 
Internationale Migrationsorganisation er 33 000 personer omkommet siden 2014 i forsøget på 
at nå til Europa.
I begyndelsen af 2020 var 855 000 asylansøgninger stadig ikke afgjort, hvilket er betydeligt 
mindre end for fem år siden6. Men Revisionsretten har påvist, at personer i de græske hotspots, 
der har søgt asyl i 2018, har fået tid til en personlig samtale i 2022 eller endda i 2023. Desuden 
bidrager den ineffektive, europæiske politik om hjemsendelse af ikke-berettigede asylansøgere 
væsentligt til overbelastningen af asylsystemerne.

1.3. Dyb ubalance på asylområdet 

Den ekstraordinære tilstrømning af migranter understreger ubalancen i EU. 
Mellem 2008 og 2017 modtog en tredjedel af medlemsstaterne 90 % af unionens asylansøgere. 
I 2018 kunne Tyskland registrere det højeste antal (184 180 ansøgninger, eller 28 % af det 
samlede antal), fulgt af Frankrig (120 425 ansøgninger, eller 19 %), Grækenland (66 695 
ansøgninger, eller 11 %), Italien (59 950 ansøgninger, eller 10 %) og Spanien (52 700 
ansøgninger, eller 9 %). Lande, hvortil den første indrejse sker, modtager også mange 
asylansøgere i forhold til deres befolkningstal, såsom Grækenland, Malta og Cypern.
Som følge af denne krise ophørte nogle medlemsstater med at anvende forordningen i 2015-16. 
Mange migranter, der ankom via Grækenland, Italien eller Spanien, blev ikke registreret i 
Eurodac, grundet mangel på ressourcer, men også som en reaktion på den manglende solidaritet 
mellem medlemsstaterne. 
Det står klart at "Dublinsystemet", som har været stort set uændret siden 1990, har slået fejl.

1.4. Nødforanstaltninger under krisen

Som reaktion på migrationsbølgen, da den nåede sit toppunkt i 2015, vedtog Kommissionen en 
række nødforanstaltninger: oprettelsen af "hotspots" for at styre modtagelsen af migranter og 
registreringen af asylansøgninger, midlertidig omfordeling af ansøgerne og en ny tilførsel af 
brugbare og økonomiske midler til Frontex og EASO. 
Disse nødforanstaltninger løste dog ikke problemerne med den fælles europæiske asylproces 
og Dublin III-forordningen. De græske hotspots er kendetegnet ved en stor overbefolkning og 
uacceptable sanitære forhold7. De græske hotspots huser 42 000 migranter, men har oprindeligt 
kapacitet til 6 000 personer. 

3 COM(2008)0360. 
4Eurostat. 
5EPRS, "Reformen af Dublinsystemet", marts 2019.
6EASO, "Special Report: asylum trends and Covid-19", april 2020.
7Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), udtalelse 3/2019, marts 2019. 
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For at bremse ankomsten af migranter og de farefulde rejser fra det østlige Middelhav indgik 
Det Europæiske Råd den 18. marts 2016 en aftale med Tyrkiet. Erklæringen, som blev 
udarbejdet uden et internationalt lovgrundlag og uden at konsultere Europa-Parlamentet, skulle 
sikre en midlertidig løsning på flygtningekrisen. Men det tilbagevendende diplomatiske pres 
fra den tyrkiske præsident, i særdeleshed ved den græsk-tyrkiske grænse, har understreget 
aftalens skrøbelighed og styrket behovet for at finde en bæredygtig europæisk løsning.
Især i Grækenland gør migranternes humanitære situation det strengt nødvendigt at få etableret 
en holdbar procedure, der kan fordele ansvaret for registrering af asylansøgere mellem 
medlemsstaterne. 

1.5. Hotspots, ad hoc-aftaler og omfordeling: de første elementer af solidaritet 

Ifølge ECRE er Dublin III-forordningen generelt set blevet anvendt korrekt på hotspots mellem 
2016-188. Baseret på familiesammenføring overførte Grækenland 8 604 asylansøgere til andre 
medlemsstater. Med støtte fra EASO sendte man 19 784 anmodninger om overtagelse, hvilket 
svarer til 43 % af de personer, som opholdt sig på hotspots. 
Revisionsretten kritiserer EU’s støtte til Grækenland og Italien fra 2015 og frem. Den 
fremhæver nogle operationelle svagheder, der vanskeliggør en effektiv omfordeling, støtte fra 
EASO’s eksperter og overholdelse af tidsfrister9.
I 2015 vedtog Rådet, med støtte fra Europa-Parlamentet, to afgørelser om omfordeling af 
160 000 asylansøgere, som befandt sig i Grækenland og Italien10. Men medlemsstaterne påtog 
sig kun at omfordele 98 256 asylansøgere, og gennemførte kun 34 705. Nogle forholdt sig 
fjendtlige over for afgørelsen og nægtede ganske enkelt at gennemføre den.
I det centrale Middelhav har Italien og Malta været under stærkt pres som følge af det stigende 
antal migranter, der rejser via Libyen Som følge af en fastlåst situation mellem de 27 er en 
række ad hoc-aftaler blevet indgået i 2019 for at omfordele personer, der er ankommet efter en 
redningsaktion til søs. Dublin III-forordningens juridiske ramme har muliggjort frivillige 
overførsler mellem de lande, der har forpligtet sig i Maltaerklæringen. 

1.6. Første indrejselands ansvar og solidaritet mellem medlemsstaterne

Siden 1990 har princippet om første indrejseland efterstræbt at gøre medlemsstater ansvarlige 
for håndteringen af de ydre grænser. Men princippet lægger en uforholdsmæssig stor byrde på 
visse lande og nødvendiggør støtte fra Frontex' personale. 
Selv om antallet af asylansøgninger faldt i 2017 (654 000) og 2018 (580 000) i forhold til det 
høje niveau i 2015-16, har man desuden registreret en ny stigning på +18 % i 2019, med 
714 000 nye asylansøgninger. En tendens, der blev bekræftet i begyndelsen af 2020: +20 % i 
forhold til 2019. Man konstaterer også en større variation af migrationsruter og 
oprindelseslande. Næst efter syrere og afghanere er det i dag venezuelanere og colombianere, 
der kommer mange af. 
EU er derfor nødt til at indføre en solidaritetsprocedure, der sikrer en holdbar fordeling af 
solidaritet og ansvar mellem medlemsstaterne, herunder ved hjælp af omfordeling af personer 
baseret på objektive kriterier. 

8EPRS 2020, s. 39.
9Revisionsretten 2019, s. 4, 51. 
10Rådets afgørelse (EU) 2015/1601, betragtning 23.
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2. DEL II: Strukturelle fejl, forskelle i fortolkninger, vanskeligheder af operationel 
karakter og politisk blokering

2.1. Hindringer for at fastslå, hvilken medlemsstat er ansvarlig for en asylansøgning

2.1.1. Kravet om registrering i Eurodac 

Når der registreres en asylansøgning ved indrejse til EU, er medlemsstaten forpligtet til at 
optage personens fingeraftryk i Eurodac-databasen. Ved at søge i Eurodac kan myndigheder 
undersøge, om personen allerede er registreret, eller har indgivet en asylansøgning i en anden 
medlemsstat. 
I 2015, før man etablerede de første hotspots, registrerede de to lande med det højeste antal 
irregulære indrejser, Grækenland (885 000) og Italien (154 000), kun henholdsvis 11 370 og 
83 245 asylansøgninger11. Sådanne mangler svækker Dublinsystemet og princippet om første 
indrejseland betragteligt, og medfører en række sekundære bevægelser. 

2.1.2. En mangelfuld anvendelse af kriterierne for fastsættelse af, hvilken 
medlemsstat er ansvarlig

Kapitel III i Dublin III-forordningen opstiller et hierarki for kriterier til at fastslå, hvilket land 
der skal "påtage sig" en asylansøger. Første prioritet er familieenheden (art. 8 til 11), hernæst 
besiddelse af opholdstilladelse og visum (art. 12), ulovlig indrejse eller ophold (art. 13), indrejse 
med visumfritagelse (art. 15) og første land, som ansøgningen indgives til (art. 3, stk. 2).
Anmodningerne om at påtage sig en ansøger afspejler dog ikke altid dette hierarki. I 2018 blev 
kriteriet om familieenhed påberåbt i 5 % af sagerne i Frankrig (ud af 12 000) og 3,7 % i 
Tyskland (ud af 17 500). Tallet var endnu lavere i Belgien, Sverige, Schweiz og Østrig12, i 
modsætning til Grækenland: 79,3 %. 
Ansøgningerne om familiesammenføring bliver i mindre grad imødekommet: Kun 48 % 
sammenlignet med et gennemsnit på 67,6 % for samtlige procedurer. Alt for ofte opstiller 
medlemsstaterne en række regler for at styre og begrænse familiesammenføring og kræver 
ufravigelige beviser (f.eks. DNA-test, fastsættelse af alder).

2.1.3. Dublinprocedurens administrative byrde og den varierende grad af 
anvendelse

Antallet af Dublinprocedurer steg fra godt 90 000 i 2014 til 160 000 i 2016-17. Mellem 2016 
og 2019 var Tyskland og Frankrig klart de primære lande til at udstede anmodninger: 68 % 
tilsammen. Nogle medlemsstater udsteder kun få Dublinanmodninger, f.eks. Spanien, Estland, 
Litauen, Letland, Slovakiet, Bulgarien, Polen eller Tjekkiet. Overraskende nok kommer der 
stort set ingen anmodninger fra Spanien (7 i 2016; 11 i 2017; 7 i 2018) trods det store og 
stigende antal asylansøgninger (16 544 i 2016; 31 738 i 2017; 55 570 i 2018). Til 
sammenligning kom Grækenland med 2 886 anmodninger i 2016 (for 51 091 asylansøgninger), 
9 784 anmodninger i 2017 (for 58 661 asylansøgninger) og 5 211 anmodninger i 2018 (for 
66 969 asylansøgninger).
Dublinsystemet udgør dermed en betragtelig administrativ, menneskelig og økonomisk byrde, 

11Eurostat, CP 44/2016.
12Revisionsretten 2019, s. 48.
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og kun 11 % af overførslerne bliver gennemført. Også her er der store forskelle mellem landene: 
54,6 % af overførslerne blev gennemført i Grækenland, 42,2 % i Sverige og blot 11,2 % i 
Tyskland, 6,7 % i Frankrig, 1,6 % i Italien mellem 2016 og 2019.
Desuden bliver skønsklausulerne (artikel 17) sjældent anvendt. Suverænitetsklausulen er kun 
blevet anvendt godt 2 000 gange i 2018, ud af mere end 155 000 asylansøgninger. Tyskland 
(65 %), Nederlandene (13 %) og Frankrig (10 %) har brugt den mest. Nogle medlemsstater har 
kun anvendt den én enkelt gang (Østrig, Danmark, Polen) mens andre aldrig har gjort det 
(Slovenien, Portugal, Rumænien, Bulgarien, Estland). 

2.1.4. For komplekse og for lange procedurer

Den administrative procedure, der venter en asylansøger ved indrejsen til Europa, er 
kompleks13. Antallet af personer, der skal involveres (administrativt, juridisk og 
sundhedsfagligt personale, politi, NGO’er), deres geografiske spredning og deres manglende 
tid, forsinker alt sammen behandlingen af ansøgninger. Det manglende samarbejde mellem 
disse aktører og nogle af disses mismod er også en årsag. I Frankrig for eksempel skal alle 
asylansøgere, der er registreret ved et af landets 11 præfekturer, drage til Paris for en personlig 
samtale hos Det Franske Direktorat for Flygtninge og Statsløse (OFPRA).
Antallet af Dublinprocedurer i det totale antal asylansøgninger er gået fra 15 % til 26-27 % 
mellem 2014 og 2016-17. Medlemsstaternes Dublinenheder har derfor set en stærkt øget 
aktivitet, som har afstedkommet flaskehalse og forlængede tidsfrister. 
Visse nationale myndigheder har måttet omstrukturere på grund af for mange sager. Manglen 
på personale er den primære årsag til forsinkelser (især beskyttelsesrådgivere og tolke). Ifølge 
den tilgængelige information har Grækenland, Spanien og Cypern mindst personale til at 
behandle asyl set i forhold til antal ansøgninger. Spanien rådede i 2019 over 197 sagsbehandlere 
til 55 290 ansøgninger, i forhold til 1 121 sagsbehandlere til 5 780 ansøgninger i Østrig. Den 
stigende brug af midlertidige ansættelser kan også svække myndighedernes sagsbehandling 
(f.eks. Grækenland, Cypern).
I Dublin III-forordningen er der fastlagt en tidsramme for hver etape af Dublinproceduren14. 
Der sker dog alvorlige overskridelser af disse frister, ofte med op til flere måneder. Der sker 
også forskellige fortolkninger i opstarten af hver af disse procedurer, hvilket nødvendiggør en 
udredning fra EU-Domstolen (jf. dom i Mengesteab-sagen). 
Den manglende anvendelse af visse bestemmelser (f.eks. familiesammenføring, håndtering af 
uledsagede mindreårige) og de overskredne tidsfrister viser også de vanskeligheder, der er med 
at kontrollere ansøgernes oplysninger. Mange ankommer uden identitetspapirer, hvilket gør det 
svært at fastsætte alder, nationalitet, familiemæssige relationer og derfor kræver yderligere 
kontrol. 

13 La Cimade, "Règlement Dublin, la machine infernale de l’asile européen", april 2019.
14Se EPRS 2020, s. 68.
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2.2. Forhindringer for overførsel af asylansøgere

2.2.1. Medlemsstaternes ansvarsperiode er for kort

Efter en afgørelse om overførsel har medlemsstaterne seks måneder (18 måneder i tilfælde af 
flugt) til at gennemføre overførslen. Herefter er det udstedelseslandet, der er ansvarligt for 
ansøgningen.
I praksis tilskynder dette begrænsede ansvar, i visse tilfælde, medlemsstaterne til at forsinke 
overførslerne. Det får ligeledes asylansøgerne til at holde sig udenfor proceduren for at indgive 
ansøgning i en anden medlemsstat15.
Hvis man forlængede denne ansvarsperiode, kunne man bekæmpe sekundære bevægelser og 
ulovligt ophold. 

2.2.2. Mange forhindringer

Der er mange og forskelligartede forhindringer. De går lige fra afvisning af samarbejde eller 
manglende samarbejde fra de adspurgte medlemsstaters side, til de nationale domstoles 
annullering af afgørelserne, eller manglende respekt for tidsfrister. En anden afgørende faktor 
er den "administrative flugt" af personer, der er i gang med at blive overført. Rent operationelt 
nævner de nationale myndigheder vanskeligheder ved at gennemføre overflytningen og de 
transportmæssige begrænsninger (ofte med fly), som luftfartselskaberne opstiller (begrænset 
antal personer per flyvning, krav om rejsehjemmel med indehaverens navn, manglende 
forbindelser...). 
Den manglende modtagekapacitet og overholdelsen af Dublinproceduren har været genstand 
for afgørelser fra både EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). 
De har afvist overflytning til medlemsstater, hvor ansøgninger uretmæssigt ville få afvist deres 
ret til international beskyttelse, eller ville risikere en overtrædelse af deres grundlæggende 
rettigheder16. 
Appel af Dublinafgørelser er også meget hyppige. Det er en grundlæggende rettighed, men den 
forlænger de mange Dublinprocedurer, når man tager i betragtning, at appelraten er høj i alle 
medlemsstater, op til 80 %. Disse søgsmål udgør i visse tilfælde et forsøg på at forblive i en 
medlemsstat for asylansøgere, der ikke måtte ønske at blive forflyttet. 

2.3. Migranternes færd, en undervurderet faktor i det europæiske asylsystem

2.3.1. De sekundære bevægelser er den enkelte asylprocedures fjende

En sekundær bevægelse betyder, at en person rejser fra den medlemsstat, der behandler 
asylansøgningen, til en anden medlemsstat. Dette fænomen forårsager stor skade i 
Dublinmaskineriet. Det forstyrrer processen med at udpege den ansvarlige medlemsstat, det 
øger antallet af Dublinprocedurer, og det underminerer hele EU’s princip om én enkelt 
asylprocedure.
Selv om antallet af asylansøgninger er faldet siden 2015-16, er der en betragtelig stigning i 
antallet af sekundære bevægelser, ifølge Dutch Advisory Committee on Migration Affairs17. 

15 ACVZ 2019.
16EPRS 2020, s. 63.
17 ACVZ 2019.
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Tyskland og Frankrig er de lande, der er mest udsat for dette fænomen. Det skyldes flere 
faktorer: Eksisterende familierelationer, tilstedeværelsen af personer fra samme 
oprindelsesland, sprog, modtagelsesforholdene, jobmuligheder, afvisning af en overførsel. 
De sekundære bevægelser bliver også påvirket af en anden stor mangel: udsvingene i 
beskyttelsesgrad. Et slående eksempel er afghanerne, for hvem beskyttelsesgraden svinger fra 
6 % til 98 % i de forskellige medlemsstater. For irakernes vedkommende svinger graden fra 
8 % til 98 %. Grundet fraværet af en europæisk liste over sikre oprindelseslande og en samlet 
analyse af risikolande, får disse meget divergerende fortolkninger asylansøgerne til at rejse til 
den medlemsstat, hvor der er den største sandsynlighed for at opnå international beskyttelse. 
Forskellene i modtageforhold er også en motiverende faktor i forhold til sekundære bevægelser.
En analyse af de sekundære bevægelser og deres udvikling, sår tvivl om værdien af visse af 
Dublin III-forordningens oprindelige principper. Medlemsstaternes forskelle i levestandard har 
indflydelse på modtageforholdene. Den manglende lydhørhed overfor ansøgernes ønsker, og 
medlemsstaternes tidsbegrænsede ansvar, får nogle personer til at rejse til den ønskede 
medlemsstat og forblive på "administrativ flugt", for at kunne indgive en asylansøgning 
andetsteds. 
De nationale strategier, der udelukkende omfatter sanktioner eller restriktioner i adgangen til 
asyl, som et flertal af medlemsstaterne anvender i dag, er blot et delvist svar på dette fænomen. 
Et system, der ikke til en vis grad tager højde for asylansøgernes baggrund og deres handlinger, 
er dømt til at mislykkes18. 

2.3.2. En udvikling i migrationsstrømmene

Det er altså nødvendigt at analysere migranternes færd, for at kunne håndtere tilstrømningen på 
en mere struktureret måde, og organisere asylprocedurerne bedre. 
Man kan observere en stigning i asylansøgninger fra personer, der er indrejst på lovlig vis, 
takket være visumfritagelse eller med opholdsvisa. Ifølge EASO kom en fjerdedel af 
ansøgningerne i 2019 fra personer, der var indrejst med visumfritagelse. Disse lande, som 
betragtes som sikre, har en meget lav beskyttelsesgrad: Nordmakedonien (1 %), Moldavien 
(1 %), Venezuela (5 %), Albanien (6 %), Colombia (7 %), Ukraine (9 %). Disse mange 
ansøgninger, som kun har lille sandsynlighed for at blive imødekommet, tilstopper 
asylsystemet.
Manglen på data om migranternes færd står i vejen for en bedre forståelse af, hvad der ikke 
fungerer i Dublin III-forordningen. Indbyrdes anvendelighed af asyldata er derfor en 
nødvendighed. Det er også nødvendigt at give EASO sikker adgang til Eurodacs data for at 
kunne gennemføre en sådan analyse, og ligeledes udvide eu-LISA’s rolle. 

2.3.3. De menneskelige konsekvenser af en fejlslagen Dublinforordning

Dublinforordningens manglende effektivitet går især ud over migranterne, som allerede har 
været udsat for traumer i deres hjemland eller på deres færd mod Europa. Den måned- eller 
årelange kamp mod administration og fattigdom udgør et nyt traume, og giver de 
menneskesmuglere, der udnytter migranternes situation gennem organiseret prostitution eller 
tvangsarbejde, en fordel. Den fejlslagne Dublin III-forordning og fælles europæiske asylsystem 
medfører en række overtrædelser af grundlæggende rettigheder. En forbitret og umenneskelig 
situation lige nu, på de græske hotspots.
Beskyttelsen af barnets tarv og af uledsagede mindreårige fortjener helt særlig opmærksomhed. 

18 Denne holdning bakkes op af Regionsudvalget. Resolution af 8 december 2018 om det fælles europæiske 
asylsystem.
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Flere medlemsstater har oprettet specialiserede enheder for de uledsagede mindreårige 
(Belgien, Frankrig, Ungarn), og andre anvender specialiseret personale (Tyskland, Polen, 
Cypern). Men denne gode praksis ses ikke overalt.
En af de største forhindringer er fastsættelsen af alder. Her varierer fremgangsmåden fra en 
medlemsstat til en anden, og pålideligheden af disse vurderinger er tilfældig, som eksempelvis 
medicinske test. En tværfaglig vurdering fra kvalificerede eksperter gør det muligt at indsamle 
en række samstemmende oplysninger, og dermed fastsætte alderen med større sikkerhed (Det 
Forenede Kongerige, Malta, Italien, Grækenland, Nederlandene og Frankrig). Desuden er det 
sådan, at selvom det er obligatorisk at udpege en ansvarlig repræsentant til at ledsage eller 
repræsentere de mindreårige under asylproceduren (artikel 6), ser man ofte store mangler på 
dette område. Endelig er der en række medlemsstater, som ikke yder information, der er særligt 
tilpasset de mindreårige. 
Retten til information (artikel 4) er et princip, der ikke bliver tilstrækkeligt respekteret: afgivelse 
af delvise informationer; begrænset adgang til retshjælp for ansøgerne; sprogbarrierer og 
mangel på tolke; forsinket afgivelse af informationer19. Manglen på lokale ressourcer kan 
forklare dette, men der er også tale om politiske beslutninger. 

2.4. Nedlukningen af det fælles europæiske asylsystem og Dublin III-proceduren 
under Covid-19-krisen

Under sundhedskrisen og på grund af udgangsforbuddet blev Dublinproceduren reduceret, 
eller endda sat i bero. Det gælder især de personlige samtaler. Nogle lande forsøgte sig med 
"fjernsamtaler", men mange samtaler blev udskudt20. EASO udsendte den 16. april en række 
anbefalinger, for at sikre kontinuiteten i asylretten, men der findes ikke nogen 
kriseforvaltningsplan tilpasset omstændighederne, hvilket svækker anvendelsen af Dublin III-
forordningen yderligere.

2.5. En spirende styring, den stigende rolle af EU’s agenturer

En række forskelle på fortolkning og anvendelse af Dublin III-forordningen i medlemsstaterne, 
skader forordningens effektivitet. Nogle forskelle skyldes nationale strategier til bekæmpelse 
af sekundære bevægelser, eller til at nedbringe tidsfristerne. Andre skyldes historiske årsager 
eller manglende dialog mellem de nationale asylmyndigheder. Hver gang er det fællesskabets 
interesse, der er taberen: de sekundære bevægelser, man afværger i ét land, rammer i stedet et 
andet.
Der eksisterer i øvrigt bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, eller mellem 
medlemsstaterne, der skal optimere procedurerne, sikre overflytningerne eller en effektiv 
tilbagesendelse af afviste asylansøgere (f.eks. aftalen mellem Spanien og Marokko, eller 
Tyskland og Albanien). Man bør drage læring af disse aftaler og i større grad kopiere dem, hvor 
det er muligt, eller bruge dem til at undgå fremtidige fejl. 
En visumpolitisk enighed mellem medlemsstaterne vil også kunne forbedre anvendelsen af det 
fælles europæiske asylsystem og Dublin III-forordningen, eftersom mange asylansøgere rejser 
lovligt ind i Unionen, takket være et visum eller visumfritagelse.
For at styrke konvergensen mellem de nationale systemer, har Kommissionen nedsat et netværk 
af Dublineksperter fra medlemsstaterne. Netværket mødes dog for sjældent (en til to gange om 
året) til at kunne spille en brugbar rolle.
EASO spiller en vigtigere og mere proaktiv rolle for at forbedre medlemsstaternes samarbejde, 

19 EPRS 2020, s. 35-37.
20 EASO April 2020; ECRE "Informationsark".



PR\1207642DA.docx 11/16 PE648.425v01-00

DA

gensidige tillid, og en fælles asylkultur. I 2016 skabte EASO et "netværk for Dublinenheder", 
som er mere aktivt end Kommissionens. EASO udgiver ligeledes en række vejledninger21. Og 
agenturet afholder også kurser for ansatte i Dublinenhederne.
Den operationelle støtte til medlemsstaterne er til dato EASO’s stærkeste bidrag til 
implementeringen af Dublin III-forordningen. EASO’s stigende indflydelse som et uafhængigt 
agentur er en prioritet for at forbedre den fælles europæiske asylpolitiks effektivitet.
Kommissionen må også sikre en større sammenhæng mellem anvendelsen af Dublin III-
forordningen og de øvrige tekster i den fælles europæiske asylpolitik (modtagelse, 
asylprocedurer). Det skal bemærkes, at en reform af den fælles europæiske asylpolitik vil 
være uden betydning, så længe tilbagesendelsesraten for afviste asylansøgere ikke forbedres 
betragteligt.

21F.eks. : EASO, "Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation", oktober 2019. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Om gennemførelse af Dublin III-forordningen
(2019/2206(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til artikel 78, stk. 2, litra e), i traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde (TEUF),

- der henviser til artikel 80 i TEUF om princippet om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling, inklusive de økonomiske implikationer, mellem medlemsstater,

- der henviser til artikel 1, 2, 3, 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

- der henviser til artikel 2, 3, 5 og 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

- der henviser til artikel 14 i verdenserklæringen om menneskerettigheder vedtaget af 
FN's Generalforsamling i 1948,

 der henviser til konventionen fra 1951 samt protokollen fra 1967 om flygtninges 
retsstilling (Genèvekonventionen),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 
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 ("Dublin 
III-forordningen”)1,

 der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 af 14. september 20152 og (EU) 
2015/1601 af 22. september 20153, der begge fastsætter midlertidige foranstaltninger til 
fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2016)0270) om en reform af Dublin III-forordningen,

- der henviser til det forhandlingsmandat, der blev vedtaget af det kompetente udvalg i 
betænkning A8-0345/2017 og støttet i plenarforsamlingen den 16. november 2017, og 
til Formandskonferencens bekræftelse af dette mandat den 17. oktober 2019,

- der henviser til afgørelser fra EU-domstolen relateret til Forordning (EU) nr. 604/2013, 
i særdeleshed C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: C:2016 :188), C-63/15 Ghezelbash 
(Store Afdeling) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim (ECLI:EU:C:2016:410), 
C-578/16 PPU C.K. og andre (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor 

1EUT L 180 af 29. juni 2013, s. 31.
2EUT L 239 af 15. september 2015, s. 146.
3EUT L 248 af 24. september 2015, s. 80.
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(ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Afgørelse) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 
A.S. (Store Afdeling) (ECLI:EU:C:2017 :585), C-646/16 Jafari (Store Afdeling) (*) 
(ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (Store Afdeling) (ECLI:EU:C:2017:587), 
C-60/16 Khir Amayri, ECLI:EU:C:2017:675, C-201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), 
C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-
213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X 
(Store Afdeling) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. og andre (Store Afdeling) (*) 
(ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (Store Afdeling) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), og 
C-582/17 H. (Store Afdeling) (*) ECLI:EU:C:2019:280,

 der henviser til afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol relateret til 
forordning (EU) Nr. 604/2013 og især Sharifi vs. Østrig af 5. december 2013 
(Kammerafgørelse), Mohammadi vs. Østrig af 3. juli 2014 (Kammerafgørelse), Sharifi 
vs. Italien og Grækenland af 21. oktober 2014 (Kammerafgørelse) og Tarakhel vs. 
Schweiz af 4. november 2014 (Storkammerafgørelse),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen "En europæisk 
dagsorden for migration" (COM(2015)0240),

 der henviser til den såkaldte Maltaerklæring fra september 2019,

 der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for flygtninge fra august 2017 med 
titlen "Left in limbo" om implementeringen af Dublin III-forordningen i 2017,

 der henviser til undersøgelser foretaget af ICF på vegne af Kommissionen om 
evalueringen af Dublin III-forordningen i 2015 og om evalueringen af gennemførelsen 
af Dublin III-forordningen i 2016,

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2019 fra november 
2019 med titlen "Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af migranter: Tiden er inde til at 
lukke hullet mellem mål og resultater"

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Covid-19: Vejledning om 
gennemførelsen af de relevante EU-bestemmelser på området asyl- og 
tilbagesendelsesprocedurer og om genbosætningsprocedurerne" (2020/C 126/02),

 der henviser til Det Europæiske Asylstøttekontors rapport af 2. juni 2020 om covid-19-
nødforanstaltninger i asyl- og modtagelsessystemer,

 der henviser til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes (EPRS) vurdering af 
gennemførelsen af Dublinforordningen af januar 2019, udformet af Dr. Amandine 
Scherrer fra Enheden for Efterfølgende Evaluering i Parlamentets Direktorat for 
Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi (første del) og fra forskningsholdet i det 
Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE), på foranledning af 
Enheden for Efterfølgende Evaluering (anden del),

 der henviser til andre undersøgelser bestilt af Europa-Parlamentet, især EPRS’s 
vurdering af Dublinforordningen og de europæiske asylprocedurers gennemførelse af 
Gertrud Malmersjo og Milan Remáč fra 2016, undersøgelsen fra Temaafdelingen for 
Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender (Generaldirektoratet for Interne 
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Politikker) om reformen af Dublin III-forordningen af Francesco Maiani fra juni 2016, 
EPRS-undersøgelsen "The Cost of Non-Europe in Asyum Policy" af Wouter van 
Ballegooij og Cecilia Navarra fra oktober 2018 og EPRS-undersøgelsen af reformen af 
Dublinsystemet af Anja Radjenovic fra marts 2019,

 der henviser til høringen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (LIBE) den 19. februar 2020,

 der henviser til besvarelser fra medlemsstaternes parlamenter, indsamlet gennem det 
elektroniske ECPRD-system, om deres arbejde med Dublin III-forordningen,

 der henviser til Tysklands besvarelse af fem spørgsmål, som LIBE-udvalgets formand 
og ordfører har sendt til alle de nationale myndigheder, der er involveret i 
Dublinproceduren,

 der henviser til ordførerens informationsrejse til Bochum (Tyskland), Ter Apel 
(Nederlandene), Bukarest (Rumænien) og Lampedusa (Italien),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 samt til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 
til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse 
til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020).

A. der henviser til, at 2,5 millioner personer har søgt om asyl i den Europæiske Union i 
perioden 2015-2016, hvilket er en firedobling sammenlignet med 2012-2013;

B. der henviser til, at en tredjedel af medlemsstaterne modtager 90 % af asylansøgerne;

C. der henviser til, at for størsteparten af asylansøgerne bliver Dublinprocedurens 
tidsfrister ikke overholdt, og overflytninger bliver ikke gennemført;

D. der henviser til, at den foreliggende forordning har haft store mangler i sin anvendelse, 
også under covid-19-krisen, og dermed har krænket retten til international beskyttelse 
og medført overtrædelser af de grundlæggende rettigheder;

Indførelse af et solidaritetsprincip i behandlingen af asylansøgere

1. mener, at Dublinsystemet lægger en stor byrde på et mindretal af medlemsstater, især i 
perioder med stor tilstrømning; er af den opfattelse, at der bør indføres en 
solidaritetsprocedure, der garanterer en holdbar fordeling af solidaritet og ansvar 
mellem medlemsstaterne, herunder omfordeling af asylansøgere, der tydeligvis er 
asylberettigede, baseret på objektive kriterier;

2. understreger, at ad hoc aftaler ikke kan erstatte en harmoniseret, bæredygtig europæisk 
politik; beklager Rådets blokering af en reform af den foreliggende forordning;

3. konstaterer, at det krisehåndteringsværktøj, der er fastsat i artikel 33, ikke yder 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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tilstrækkelig støtte til medlemsstaterne og ikke har kunnet danne grundlag for at reagere 
på konsekvenserne af covid-19-krisen; anser, at en solidarisk krisestyringsprocedure, 
udstyret med et økonomisk instrument ledet af Kommissionen, bør oprettes for at sikre 
de bedste betingelser for asylrettens kontinuitet i Unionen;

4. opfordrer medlemsstaterne til undtagelsesvis at anvende den skønsmæssige klausul, der 
er fastsat i artikel 17, eksempelvis til at omfordele asylansøgerne fra de græske hotspots, 
der lige nu er under ekstremt pres, og sikre værdige modtagelsesforhold;

5. anbefaler at indføre, med respekt for folkeretten, en accelereret Dublinprocedure på de 
steder i Unionen, der primært sker ulovlig indrejse, samt i de europæiske 
modtagecentre, for hurtigt at kunne behandle asylansøgninger, undersøge deres 
begrundelse, afgøre hvilken medlemsstat er ansvarlig og i givet fald straks sørge for 
tilbagesendelse uden en unødvendig lang tilbageholdelsesperiode;

6. fremhæver den vigtige operationelle støtte fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 
i Dublinproceduren på hotspots; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
lette arbejdet for EASO’s personale ved at muliggøre samtaler på et andet sprog end det, 
der tales i landet; håber på oprettelsen af et europæisk asylagentur med passende egne 
økonomiske og menneskelige ressourcer;

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder

7. påpeger, at beskyttelsen af grundlæggende rettigheder bør være central i anvendelsen af 
den foreliggende forordning, især hvad angår beskyttelsen af børn, af ofre for 
menneskesmugling og de mest sårbare;

8. opfordrer Kommissionen til at styrke overvågningen af, hvorvidt de forskellige kriterier 
respekteres; anser det for nødvendigt at præcisere betingelserne for 
familiesammenføring og at harmonisere kravet til beviser; opfordrer medlemsstaterne 
og Kommissionen til at beskytte barnets tarv og til at præcisere de kriterier, der fører til 
tilbageholdelse;

Forenkling af procedurer og en væsentlig reducering af frister

9. understreger, at overførselsprocedurerne er i stærk stigning og har betragtelige 
menneskelige, materielle og økonomiske omkostninger; beklager samtidig, at 
procedurerne kun gennemføres i 11 % af sagerne, hvilket bidrager til en konstant 
overbelastning af asylsystemerne; påpeger medlemsstaternes manglende samarbejde og 
udveksling af informationer; anser det for afgørende at bekæmpe sekundære bevægelser 
for at nedbringe antallet af overførselsanmodninger; foreslår at præcisere og 
harmonisere betingelserne for at sætte overførselsprocedurer i værk;

10. er af den opfattelse, at reglerne for overgivelse af ansvar under Dublin III-forordningen i 
visse tilfælde skader effektiviteten af asylproceduren og af gennemførelsen af 
overførelse samt bidrager til en stigning i de sekundære bevægelser, idet asylansøgerne 
tilskyndes til at forblive på flugt; opfordrer Kommissionen til at revidere reglerne, 
således at medlemsstaterne får en tilpas tidsfrist til at gennemføre overførsler, og for at 
fjerne overførslen af ansvar i de tilfælde, hvor en asylansøger flygter;

11. anser, at asylansøgernes adgang til retshjælp i forbindelse med Dublinproceduren, især 
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på hotspots, vil forenkle den enkeltes forløb og forbedre beslutningsgrundlaget; 
opfordrer medlemsstaterne til at give asylansøgerne bedre information om 
Dublinproceduren, som er kompleks, så den er klar og tilgængelig for alle;

Èn enkelt asylansøgningsprocedure i Europa

12. understreger, at princippet om en enkelt asylansøgningsprocedure i Unionen langt fra 
respekteres, hvilket er i modstrid med den foreliggende forordnings formål; er af den 
opfattelse, at kompetente nationale myndigheder, samtidig med at de overholder 
reglerne for beskyttelse af persondata, burde dele informationer i en database som 
eksempelvis Eurodac for at accelerere sagsbehandlingen og undgå flere 
asylansøgninger;

13. noterer sig, at beskyttelsesgraden for asylansøgere svinger betydeligt mellem 
medlemsstaterne for visse nationaliteters vedkommende; er af den opfattelse, at en liste 
over sikre lande og en analyse af risikolande, som er fælles, deles eller i det mindste er 
konvergerende, ville kunne mindske disse udsving og dermed de sekundære 
bevægelser; understreger, at den faktiske tilbagesendelse af afviste asylansøgere er en 
grundlæggende betingelse for, at den foreliggende forordning fungerer;

Styrke styringen og samarbejdet mellem medlemsstaterne

14. vurderer, at et tættere samarbejde mellem nationale asylmyndigheder er nødvendigt for 
at udveksle informationer og afvikle overflytninger; foreslår at give EASO opgaven 
med at etablere en tættere styring af den foreliggende forordnings anvendelse, herunder 
en månedlig, operationel dialog mellem de nationale myndigheder samt en platform til 
deling af viden og god praksis;

15. noterer sig, at godt to tredjedele af asylansøgningerne kommer fra statsborgere i sikre 
lande, som er ankommet til Unionen med visum eller visumfritagelse; er af den 
opfattelse, at disse ansøgninger, som tydeligvis er ubegrundede, bidrager til 
overbelastningen af asylsystemerne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
styrke sammenhængen mellem asyl- og visumpolitik;

16. foreslår at styrke EASO’s rolle i at analysere asylansøgernes strømme og færden for 
bedre at kunne forudse og forstå presset på asylsystemerne;

17. tilskynder Kommissionen og Rådet til at arbejde med konvergensen af bilaterale aftaler 
mellem medlemsstater og med tredjelande med henblik på at forbedre anvendelsen af 
den foreliggende forordning; 

18. beklager, at Kommissionen stadig ikke har offentliggjort sin evalueringsrapport i 
medfør af artikel 46; opfordrer Kommissionen til at sikre en mere effektiv anvendelse af 
den foreliggende forordning;

19. pålægger sin formand at sende denne betænkning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


