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= Status/visse spørgsmål

Fælles europæisk asylsystem - Status

Et af EU-institutionernes primære mål på området retlige og indre anliggender er fortsat senest at 

færdigbehandle det fælles europæiske asylsystem inden udgangen af 2012. 

Dublinforordningen var et af de centrale emner, der blev drøftet både på det uformelle 

indenrigsministermøde den 18. juli i Sopot og på samlingen i Rådet for Retlige og Indre anliggender 

den 22. september 2011. Formandskabet drog tre centrale konklusioner af disse drøftelser: 

1. Et overvældende flertal af delegationerne fandt, at EU's asyllovgivning ikke bør omfatte et 

system til suspension af overførsler, der udføres inden for rammerne af Dublinforordningen. 

Delegationernes primære bekymringer vedrørte risikoen for, at der opstår endnu en pullfaktor 

og den uensartede gennemførelse af asyllovgivningen i EU. 
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2. Delegationerne var principielt interesseret i at udvikle Unionens kapacitet til tidlig varsling og 

beredskab i forbindelse med asylkriser, herunder de gradvise tiltag, der skal iværksættes for at 

sikre rettidig håndtering af potentielle kriser, der udspringer af både interne og eksterne 

faktorer, samt for at overveje et konkret resultat af proceduren. De lagde vægt på betydningen 

af operationelt samarbejde i denne forbindelse samt på den centrale rolle, som Det 

Europæiske Asylstøttekontor bør tildeles, med hensyn til indsamling og udveksling af 

oplysninger og vurdering af behovene i de medlemsstater, der er under særlig stort pres, i 

overensstemmelse med dets mandat. Delegationerne anmodede om, at formandskabet arbejder 

på at finde en måde, hvorpå kapaciteten til tidlig varsling og beredskab kan udvikles. 

3. Alle delegationerne var enige om, at solidaritet er et væsentligt element i det fælles 

europæiske asylsystem, samt at solidaritet og gensidig tillid går hånd i hånd. Reel og praktisk 

solidaritet bør på ingen måde forvandles til betingelsesløs bistand til medlemsstater, som ikke 

udviser den nødvendige vilje til eller gør den nødvendige indsats for at sikre en passende 

anvendelse af asyllovgivningen, og som herved bl.a. har ophobet et efterslæb af sager. 

Disse konklusioner har siden den 22. september 2011 ligget til grund for formandskabets 

bestræbelser. På baggrund af ovenstående har formandskabet sammen med det kommende danske 

formandskab forelagt Det Strategiske Udvalg for Indvandring, Grænser og Asyl (i det følgende 

benævnt SCIFA) et dokument om hovedlinjerne i en procedure for tidlig varsling, beredskab og 

forvaltning i forbindelse med asylkriser (15055/11). Arbejdet med dette spørgsmål vil fortsætte i 

november på grundlag af et tekstforslag fra formandskabet. 

Formandskabet har forelagt kompromisforslag vedrørende udkastet til omarbejdning af direktivet 

om asylprocedurer. Forslagene var genstand for en drøftelse på ekspertniveau den 5. oktober 2011. 

Formandskabet vil udarbejde yderligere kompromisforslag, der vil blive drøftet på ekspertniveau i 

november. 
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Den 18. oktober behandlede Asylgruppen ligeledes en række kompromisforslag vedrørende 

udkastet til omarbejdning af direktivet om modtagelsesforhold. Formandskabet finder, at der gøres 

konstruktive fremskridt i disse forhandlinger og ser frem til at tage fat på de centrale politiske 

spørgsmål i udkastet til retsakt. 

Arbejdet med Eurodacforordningen er stillet i bero. Et overvældende flertal af delegationerne 

fastholder deres støtte til, at der indarbejdes en klausul i Eurodacforordningen, som bemyndiger 

medlemsstaterne til under strenge betingelser at give deres retshåndhævende myndigheder adgang 

til Eurodac's centrale database med henblik på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

Det eneste udestående spørgsmål, der står i vejen for vedtagelsen af udkastet til omarbejdning af 

kvalifikationsdirektivet, er spørgsmålet om sammenligningstabeller. Europa-Parlamentet tilsluttede 

sig den 20. oktober 2011 den horisontale politiske enighed om dette spørgsmål mellem Rådet og 

Kommissionen, hvorved plenarforsamlingen får mulighed for at vedtage Europa-Parlamentets 

førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 24.-27. oktober 2011. 

Formandskabet finder, at der gøres konstruktive fremskridt i forhandlingerne om de forskellige 

instrumenter, der indgår i det fælles europæiske asylsystem, og ser frem til at fortsætte sit intensive 

arbejde med spørgsmålet med henblik på endnu en drøftelse på samlingen i Rådet for Retlige og 

Indre anliggender i december og på at indlede triloger med Europa-Parlamentet inden udgangen af 

2011 om de instrumenter, hvor Rådets fælles holdning kunne fastlægges. 

________________________


