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Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003626/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Malin Björk 
(The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Charles Goerens (Renew), Pierrette 
Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Janina 
Ochojska (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Morten Petersen (Renew), Terry Reintke 
(Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The 
Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Jordi Solé (Verts/ALE), Bettina 
Vollath (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE)

Betreft: De onlangs aangenomen Deense wet L 226 inzake de behandeling van asielverzoeken

Op 8 juni 2021 heeft Denemarken wet L 226/2021 tot wijziging van de vreemdelingenwet vastgesteld, 
op grond waarvan onderdanen van derde landen naar een bepaald derde land kunnen worden 
overgebracht met het oog op de behandeling van hun asielaanvraag, waarna deze personen in dat 
derde land bescherming kan worden geboden.

1. Is deze wet, die voorziet in de mogelijkheid om in derde landen centra voor de behandeling van 
asielaanvragen op te zetten, in overeenstemming met de bepalingen van de EU-wetgeving, het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het internationale recht, waaronder het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Verdrag van Genève, die van 
toepassing zijn op personen die om bescherming verzoeken in de EU?

2. Kan Denemarken in een ander land personen de status van vluchteling of subsidiaire 
bescherming verlenen zonder dat dit in strijd is met de Dublin-verordening, de richtlijn 
asielprocedures en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

3. Zal de externalisering van asielprocedures een gevaar vormen voor de toepassing van de 
richtlijn asielprocedures in de lidstaten waarmee Denemarken samenwerkt in het kader van de 
toepassing van de Dublin-verordening?

Ondersteuners1

1 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Rasmus Andresen 
(Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Margrete Auken (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Ciarán 
Cuffe (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Erik Marquardt 
(Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE)


