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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om asyl: praktisk samarbejde, bedre beslutningstagning i det fælles europæiske 
asylsystem
(2006/2184(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 63, stk. 1 og 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab,

– der henviser til Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om 
minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i 
medlemsstaterne1,

– der henviser til Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og 
indholdet af en sådan beskyttelse2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 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 
medlemsstaterne3,

– der henviser til Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af 
minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne4,

– der henviser til Haag-programmet af 4. og 5. november 2004,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om styrkelse af det praktiske samarbejde: 
Nye strukturer, nye fremgangsmåder – bedre beslutningstagning i det fælles europæiske 
asylsystem (KOM(2006)0067),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen med henblik på tilpasning af 
bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
vedrørende Domstolens kompetence, for derved at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse 
(KOM(2006)0346),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

A. der henviser til, at første fase i indførelsen af det fælles asylsystem blev afsluttet med 
vedtagelsen af de fire instrumenter, der er nævnt i EF-traktatens artikel 63, stk. 1; der er 
klar over, at der både er politiske og tekniske vanskeligheder, der skal overvindes for at 
nå frem til den anden fase i det europæiske asylsystem, som har til formål at indføre en 

  
1 EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13.
2 EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.
3 EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.
4 EUT L 31 af 6.2.2003, s. 18.
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fælles asylprocedure og samme status for alle, der har ret til asyl eller subsidiær 
beskyttelse, og som håber, at fristen, der er sat til 2010, vil blive overholdt,

B. der særligt henviser til den definition af "flygtning", der er allerede i Rådets direktiv 
2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse 
af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden 
grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse, blev 
støttet af Europa-Parlamentet og derfor også gælder for denne betænkning,

C. der henviser til, at vedtagelsen af direktiver kun er et første skridt i forbindelse med 
gennemførelsen af fælles standarder, og at der nødvendigvis efter denne fase skal ske en 
passende gennemførelse af de bestemmelser, der er vedtaget på fællesskabsplan, i alle 
medlemsstaterne; der mener, at Kommissionens kontrol med denne gennemførelse er 
vigtig, og at der derfor skal stilles de nødvendige midler til rådighed til udførelsen af 
denne opgave,

D. der henviser til, at der i forbindelse med de instrumenter, der hidtil er vedtaget på 
asylområdet, er tale om minimumsstandarder, 

E. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 4.-5. november 2004 i Haag-programmet 
opfordrede Rådet og Kommissionen til at oprette passende strukturer, der inddrager 
medlemsstaternes nationale asylmyndigheder, med henblik på at fremme det praktiske 
samarbejde, og som mener, at en styrkelse af dette praktiske samarbejde og af 
udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstaterne er den eneste 
måde, hvorpå man kan opfylde målsætningen om en ensartet procedure,

F. der mener, at en styrkelse af den gensidige tillid er en hjørnesten i oprettelsen af et 
fælles asylsystem, og at en sådan tillid bedst kan skabes gennem et praktisk og 
regelmæssigt samarbejde mellem de forskellige forvaltningsniveauer i medlemsstaterne, 
der skal udføre de samme opgaver,

G. der understreger, at en effektiv gennemførelse af asylpolitikken forudsætter, at man 
forfølger flere supplerende målsætninger, som f.eks. forbedring af kvaliteten i 
beslutningstagningen, hurtig og sikker behandling af anmodninger om beskyttelse og 
gennemførelse af oplysningskampagner i oprindelseslandene, hvorved der både oplyses 
om konsekvenserne af ulovlig indvandring og af, at der ikke tildeles flygtningestatus, og 
om mulighederne for lovlig indvandring,

H. der henviser til, at det med henblik på at forbedre kvaliteten i behandlingen af 
asylansøgninger og dermed mindske antallet af retssager og forsinkelser i procedurerne 
kan være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos relevante organisationer, f.eks. UNHCR, 
der har udviklet en metode til at hjælpe myndighederne med at forbedre kvaliteten i 
deres beslutningstagning (Quality initiative),

I. der henviser til, at man, som fastslået af Rådet (retlige og indre anliggender) den 27.-28. 
april 2006, skal arbejde hen imod indførelsen af en ensartet procedure for at undgå 
forsinkelser og dermed yde et konkret bidrag til at gøre procedurerne mere effektive, 

J. der understreger, at selv om der siden ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten på 
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asylområdet er blevet vedtaget et fælles fundament af foranstaltninger, træffer 
medlemsstaterne fortsat foranstaltninger eller beslutninger på nationalt plan, der har 
virkninger for de andre medlemsstater, navnlig med hensyn til tildeling af international 
beskyttelse,

K. der henviser til, at der i henhold til artikel 29 i direktiv 2005/85/EF om procedurerne 
skal udarbejdes en fælles minimumsliste over tredjelande, der skal betragtes som sikre 
oprindelseslande, og som beklager, at man endnu ikke har udarbejdet denne liste, vel
vidende, at den er en afgørende faktor i forbindelse med indførelsen af et fælles 
asylsystem og hurtige statusafgørelser,

L. der beklager, at Rådet ikke har anset det for nødvendigt at anvende den fælles 
beslutningsprocedure i forbindelse med udarbejdelsen af listen over sikre tredjelande, 
og som med interesse imødeser den dom, som Domstolen vil træffe angående dette 
spørgsmål,

M. der henviser til, at medlemsstaterne skal have oplysninger af høj kvalitet om det aktuelle 
trusselsbillede i oprindelseslandene, hvis de skal garantere pålidelige og retfærdige 
procedurer,

N. der er opmærksom på de tekniske og politiske vanskeligheder i forbindelse med en 
fælles udnyttelse af de følsomme oplysninger om oprindelseslandene, men som er af 
den faste overbevisning, at det i længden skal lykkes at oprette en fælles database om 
oprindelseslandene, således at alle medlemsstaterne kan basere deres afgørelser på de 
samme oplysninger,

O. der henviser til, at det med henblik på at forbedre beslutningsprocedurerne er 
nødvendigt at øge uddannelsesniveauet hos de embedsmænd, der træffer afgørelserne,

P. der henviser til, at den bedst egnede procedure, som gør det muligt for Domstolen at 
sikre en ensartet anvendelse af fællesskabsretten, er proceduren med forelæggelse af 
præjudicielle spørgsmål, jf. EF-traktatens artikel 234, og at et væsentligt element i 
denne procedure er princippet om, at enhver national ret kan gå i dialog med 
Domstolen, men som beklager, at EF-Domstolen på grund af undtagelsen fra denne 
hovedregel i EF-traktatens artikel 68 kun har kompetence til at fortolke bestemmelser på 
asylområdet, hvis den har fået spørgsmålet forelagt af en national ret, hvis afgørelser 
ikke kan appelleres,

1. gentager eftertrykkeligt, at endemålet i forbindelse med indførelsen af et fælles 
asylsystem skal være at træffe afgørelser af høj kvalitet, dvs. korrekte, retfærdige og 
hurtige afgørelser; henviser til, at en forbedring af kvaliteten i beslutningstagningen har 
den fordel, at udgifterne i forbindelse med systemet nedbringes, idet varigheden og 
eventuelt også antallet af appelsager begrænses;

2. fordømmer de åbenlyst utilstrækkelige muligheder, Kommissionen har for at kontrollere 
gennemførelsen af de forskellige direktiver på asylområdet, og opfordrer 
medlemsstaterne til at gøre det lettere for Kommissionen at udføre sin opgave ved 
systematisk at forelægge den en ækvivalenstabel, hvori det anføres, med hvilke 
foranstaltninger hvilke bestemmelser i direktiverne tydeligvis er blevet gennemført;
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3. opfordrer Kommissionen til at arbejde for at fremme indførelsen af en ensartet 
procedure i alle medlemsstater, som kan give større hurtighed og effektivitet;

4. henviser til, at der i relation til betingelserne og de nærmere regler for tildeling af 
international beskyttelse og navnlig subsidiær beskyttelse fortsat vil være forskelle 
mellem medlemsstaterne og forekomme '"asylshopping", så længe de gældende 
retsregler er baseret på minimumsstandarder;

5. understreger, at en af målsætningerne med de instrumenter, der er vedtaget på 
asylområdet, er at dæmme op for de såkaldte "sekundære" bevægelser; opfordrer 
medlemsstaterne til allerede nu at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at 
opnå den størst mulige samordning af deres respektive asylpolitikker;

6. mener, at en af de forbedringer af det europæiske asylsystem, der skal foretages, bør 
være en bedre byrdefordeling mellem medlemsstaterne, og imødeser allerede nu med 
interesse Kommissionens evaluering af Dublin II-forordningen og eventuelle forslag på 
dette område;

7. mener, at det skal sikres, at de embedsmænd, der skal træffe afgørelser om tildeling af 
flygtningestatus, har en solid uddannelse;

8. kræver, at der i oprindelseslandene gennemføres oplysningskampagner, hvorved der
over for de potentielle asylansøgere både oplyses om risiciene ved ulovlig indvandring 
og konsekvenserne af, at der ikke tildeles flygtningestatus, og om mulighederne for 
lovlig indvandring, med det formål at reducere antallet af ubegrundede asylansøgninger 
og ulovlige grænsepassager;

9. kræver en fair og hurtig gennemførelse af de foranstaltninger, der finder anvendelse på 
personer, som ikke får tildelt flygtningestatus, eller som får frataget deres 
flygtningestatus;

10. opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at afhjælpe de tekniske og politiske 
vanskeligheder i forbindelse med indførelsen af en fælles database over 
oprindelseslande; ønsker, at der findes en pragmatisk løsning på problemet med 
flersprogethed;

11. ser positivt på Kommissionens bestræbelser på at opstille en liste over sikre tredjelande, 
jf. bestemmelserne i artikel 29 i direktivet om asylprocedurer, og kræver, at Rådet straks 
træffer beslutninger herom;

12. er af den opfattelse, at koordinering af aktiviteterne i forbindelse med det konkrete 
samarbejde på asylområder fortsat bør være en opgave, der henhører under 
Kommissionen, der skal råde over passende ressourcer hertil; opfordrer Kommissionen 
til i den rapport, som den skal forelægge i begyndelsen af 2008 om fremskridtene i 
aktiviteternes første fase, at udtale sig til fordel for denne mulighed i stedet for at 
arbejde for, at der etableres en ny struktur i form af et "europæisk støttekontor", således 
som det er planlagt i øjeblikket;

13. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med UNHCR og efter Det Forenede 



PR\647589DA.doc 7/10 PE 380.869v01-00

DA

Kongeriges og Østrigs forbillede at indføre et "kvalitetsinitiativ" og at offentliggøre 
resultaterne af dette initiativ, således at bedste praksis ved behandlingen af anmodninger 
om international beskyttelse udbredes og fremmes;

14. ser positivt på de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt til støtte for de 
medlemsstater, der er udsat for et stort pres, således at disse kan overvinde problemerne 
i forbindelse med modtagelse af asylansøgere og behandling af asylansøgninger, 
navnlig og i første række ved udsendelse af hold af sagkyndige;

15. gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er Kommissionens opgave at kontrollere 
anvendelsen af de direktiver, der er vedtaget på asylområdet, og at den skal råde over 
passende ressourcer til dette formål; ressourcerne er dog i øjeblikket helt utilstrækkelige 
til at løse en sådan omfattende opgave med et positivt resultat; er af den opfattelse, at 
Unionens troværdighed på dette område og den fælles asylpolitiks fremtid står på spil;

16. gør opmærksom på, at den samlede EU-lovgivning inden for asylpolitikken kræver en 
ensartet fortolkning og anvendelse i hele EU; er af den opfattelse, at harmoniseringen 
inden for asylpolitikken lettes og fremskyndes, hvis andre retter end de højeste nationale 
retter fremover kan forelægge et spørgsmål for De Europæiske Fællesskabers Domstol, 
hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket; opfordrer derfor Rådet til atter at tildele Domstolen 
dens fulde beføjelser, når det gælder præjudicielle afgørelser, jf. EF-traktatens afsnit IV.
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BEGRUNDELSE

Med vedtagelsen af de fire instrumenter, der er nævnt i EF-traktatens artikel 63, stk. 1, 
afsluttede man den 1. december 2005 første fase i indførelsen af det fælles asylsystem. Nu 
drejer det sig om at konsolidere de indførte strukturer, således at man kan påbegynde 
systemets anden fase, der omfatter indførelse af et fælles asylsystem og samme status for 
personer, der er anerkendt som flygtninge, eller som tildeles subsidiær beskyttelse.

I Haag-programmet af 4.-5. november 2005 har Det Europæiske Råd gjort opmærksom på, at 
asylpolitikken fremover bør hvile på tre grundpiller, nemlig indførelse af en ensartet 
procedure, fælles anvendelse af oplysninger om oprindelseslande og intensivering af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig med henblik på at hjælpe de medlemsstater, 
der på grund af deres geografiske beliggenhed er udsat for et særligt pres, således at de bedre 
kan modstå dette pres.

For at nå disse mål og kunne påbegynde asylsystemets anden fase må man navnlig fremme 
det konkrete samarbejde mellem medlemsstaterne, hvilket i sidste ende skal føre til en 
forbedring af beslutningstagningens kvalitet. Efter ordførerens opfattelse bør 
beslutningstagningen være hurtigere og ske på en mere retfærdig og pålidelig måde. Styrkelse 
af dette konkrete samarbejde er emnet for Kommissionens meddelelse, som denne 
betænkning omhandler. I denne forbindelse har ordføreren fremdraget nogle aspekter, der på 
afgørende vis kunne bidrage til forbedring af samarbejdet og dermed også 
beslutningstagningen inden for asylpolitikken. Disse aspekter behandles nedenfor.

Ensartet procedure

Med den ensartede procedure fremskyndes beslutningstagningen; denne procedure skal derfor 
fremmes. I de fleste medlemsstater er der allerede indført en ensartet procedure, som samler 
vurderingen af kriterierne for tildeling af flygtningestatus og de kriterier, der giver adgang til 
subsidiær beskyttelse, i en enkelt operation. Dette er meget positivt, idet det i reglen er lidet 
sandsynligt, at en person, der indgiver en anmodning om tildeling af international beskyttelse, 
er i stand til at bestemme, om anmodningen opfylder kriterierne i Genève-konventionen eller 
andre former for international beskyttelse. Denne fremgangsmåde er også mere 
hensigtsmæssig, idet en enkelt instans træffer en beslutning og dermed vurderer samtlige 
kriterier for, om der kan gives international beskyttelse. Hermed undgås det, at ansøgeren i 
givet fald skal indgive flere anmodninger til flere instanser, der vurderer de samme forhold.

En fælles database

Kvaliteten af de afgørelser, der træffes i første instans, afhænger af kvaliteten af de 
oplysninger, som disse afgørelser hviler på. Indsamlingen af oplysninger om oprindelseslande 
skal derfor forbedres, og det skal sikres, at alle medlemsstater råder over de samme 
oplysninger, med henblik på i så vid udstrækning som muligt at harmonisere 
beslutningskriterierne i Unionens lande. Fælles udnyttelse af de tilgængelige oplysninger om 
oprindelseslande er desto nødvendigere, idet de midler, der anvendes ved indsamling af disse 
oplysninger, er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden. Nogle har på dette område 
etableret avancerede databaser, som skal være til hjælp for beslutningstagerne, mens andre 
ikke råder over egne informationskilder og derfor er henvist til eksterne kilder, f.eks. ikke-
statslige organisationer og UNHCR. For at sikre større ensartethed i afgørelserne ville det 
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uden tvivl være meget vigtigt, at afgørelserne er baseret på de samme data. Det er derfor 
formålstjenligt at tilstræbe, at der oprettes en fælles database over oprindelseslande. 
Ordføreren er meget stærk tilhænger af en sådan database, hvis "fælles portal", som det 
hedder i Kommissionens meddelelse, kun kan være en mellemfase, der bør være så kort som 
mulig. Det drejer sig nemlig om - hvilket der også er overvejelser om i Kommissionen - at 
udarbejde fælles retningslinjer for de kompetente nationale myndigheders indhentning og 
analyse af oplysninger, således at der på grundlag af fælles EU-normer kan etableres en 
europæisk database om oprindelseslande.

Embedsmændenes uddannelse

Hvis man tilstræber en forbedring af beslutningstagningen, skal man naturligvis sørge for, at 
de personer, der skal træffe afgørelserne, selv har de nødvendige kompetencer og dermed en 
uddannelse af høj kvalitet. I denne forbindelse er det positivt, at nogle lande som f.eks. Det 
Forenede Kongerige og Østrig har taget initiativet og henvendt sig til et organ, der er 
specialiseret på asylområdet, nemlig UNHCR, således at dette organ kan bistå landene med i 
det daglige arbejde at gennemgå behandlingen af asylansøgningerne og forbedre sagsgangen 
gennem konkrete forslag. Dette er et positivt eksempel, der kunne tjene som model for andre, 
og som kunne føre til, at der udarbejdes en håndbog om "bedste praksis". Ordføreren er 
positiv over for forskellige foranstaltninger, der er truffet inden for rammerne af Eurasil1 med 
henblik på harmonisering af kvalifikationerne hos de embedsmænd, der arbejder med 
asylspørgsmål, og går ind for, at disse foranstaltninger udbredes. Ordføreren ser desuden 
gerne, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre forskellige former for foranstaltninger, 
som ikke blot skal føre til, at embedsmændenes kompetencer øges, men også at de bevarer 
motivationen, hvilket ifølge eksperterne i UNHCR er af væsentlig betydning. I denne 
forbindelse kunne man overveje, om der skulle udarbejdes et uddannelsesprogram på EU-
plan, som ville gøre det muligt for embedsmændene i medlemsstaterne at lære hinanden at 
kende og udveksle erfaringer. Ved hjælp af dette program kunne de opnå større kendskab til 
de nuværende retlige rammer og forskellige praktiske aspekter af deres arbejde, som f.eks. 
samtaleteknikker, kriterierne for vurdering af troværdigheden af ansøgernes erklæringer og 
hensyntagen til de specifikke behov hos de personer, der behøver beskyttelse, og hos de 
traumatiserede personer, som de skal hjælpe.

Domstolens rolle

Ordføreren er af den opfattelse, at harmoniseringen på asylområdet ville blive lettet og 
fremskyndet, hvis andre end de højeste nationale retter fremover kunne indbringe spørgsmål 
for De Europæiske Fællesskabers Domstol, hvilket i øjeblikket ikke er tilfældet. Ordføreren er 
desuden af den opfattelse, at en ensartet anvendelse af de gældende bestemmelser navnlig 
ville bidrage til at dæmme op for de sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, et 
fænomen, der til stadighed giver anledning til bekymring. Ordføreren er derfor positiv over 
for en tilpasning af bestemmelserne i EF-traktatens afsnit IV for at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse, navnlig fordi den gældende undtagelse indvirker på politikområder, der i 
relation til de grundlæggende rettigheder er særlig følsomme, da de vedrører beskyttelsen af 
personer, der behøver beskyttelse.

Kommissionens rolle
  

1 EU-netværket for personer, der arbejder med asylspørgsmål, blev oprettet i 2002.
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For at Kommissionen kan sikre en ensartet anvendelse af EU-retten på asylområdet, skal den 
være i stand til på en passende måde at kontrollere gennemførelsen af de direktiver, der 
vedtages på dette område. De ressourcer, som Kommissionen råder over, er dog åbenbart 
utilstrækkelige, hvilket fører til, at opgaverne løses uden for Kommissionen. Efter ordførerens 
opfattelse kunne dette medføre, at Kommissionen ikke ville kunne udøve sin funktion som 
vogter af traktaterne. Ordføreren er derfor af den opfattelse, at Kommissionen bør anvende 
hold af jurister og oversættere fra de enkelte medlemsstater, således at den kan udøve sin 
kontrolfunktion under optimale forhold. Medlemsstaterne bør systematisk forelægge 
Kommissionen en ækvivalenstabel, hvoraf det klart fremgår, hvilke bestemmelser i 
direktiverne de nationale foranstaltninger, der er genstand for en notifikation, vedrører. Der er 
her tale om en velafprøvet forvaltningsprocedure, som falder ind under et loyalt samarbejde. 
Derfor er det vanskeligt at forstå, hvorfor medlemsstaterne ikke overholder dette.

Endelig er ordføreren klar over, at forvaltningen af aktiviteterne i forbindelse med det 
praktiske samarbejde som fastlagt i meddelelsen i længden ville kunne overskride kapaciteten 
i et netværk for asylsamarbejde. Alligevel er ordføreren af den opfattelse, at det er 
Kommissionens opgave at påtage sig koordineringen mellem medlemsstaterne af 
virksomheden i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem, og han advarer mod, at 
disse opgaver overdrages til et nyt agentur. Ordføreren modsætter sig udtrykkeligt dette 
forslag.

Alt i alt er ordføreren positiv over for de konkrete forslag til styrkelse af samarbejdet mellem 
medlemsstaterne på asylområdet, der er indeholdt i Kommissionens meddelelse, og han håber, 
at det ved hjælp af denne pragmatiske metode vil være muligt at udvikle et fælles asylsystem 
inden år 2010.
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