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Kære Elisabeth Arnold 
 
Den 22. juni 2007 blev Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik opfor-
dret af Europaudvalget til at behandle Kommissionens grønbog om et fælles 
europæisk Asylsystem - KOM (2007) 301.  
 
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik modtog ved brev af 20. au-
gust 2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations grundnotat 
vedrørende den nævnte grønbog. Udvalget har herefter behandlet grønbogen 
og ønsker herefter at afgive følgende udtalelse til europaudvalget: 
 
Et mindretal (V og KF) kan tilslutte sig regeringens foreløbige generelle hold-
ning til grønbogen, således som den er beskrevet i Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integrations grundnotat af 20. august 2007. 
 
Det fremgår heraf, at regeringen er positiv over for Kommissionens fremsæt-
telse af grønbogen og støtter, at medlemsstaterne på baggrund af Kommissi-
onens grønbog kan få en generel debat om, hvorledes asylområdet i EU skal 
udvikles. Der lægges ligeledes vægt på, at landene i EU får lejlighed til at for-
holde sig til, om man ønsker at gå videre med regelharmonisering på nuvæ-
rende tidspunkt, eller om der er behov for at indsamle yderligere erfaringer 
med de allerede eksisterende regler.  

 
Et andet mindretal (RV og SF) udtaler, at netop fordi Danmark ikke deltager i 
vedtagelse af lovgivning på asylområdet, er det vigtigt at give Kommissionen 
respons på grønbogen, idet asylområdet er relevant for Danmark - dels i med-
før af parallelaftalen om Dublin-forordningen, dels i tilfælde af at det retlige 
forbehold afskaffes.  
 
Det Radikale Venstre og SF hilser derfor Kommissionens grønbog om det 
fremtidige fælles europæiske asylsystem velkommen og er enig i målsætnin-
gen om at opnå et højere fælles beskyttelsesniveau for asylansøgere i alle 
EU-lande og sikre indbyrdes solidaritet mellem medlemsstaterne. 
 
Behandlingen af irakiske flygtninge er et eksempel på behovet for at harmoni-
sere EU-regler. 
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Det Radikale Venstre og SF er derfor positive overfor yderligere harmonise-
ring af europæisk lovgivning bl.a. vedrørende kriterierne for at opnå beskyttel-
se, ensartet status for flygtninge og for personer, der ikke kan sendes tilbage.   
 
En fælles obligatorisk procedure til behandling af ansøgninger om flygtninge-
status er et skridt på vejen mod ensartet behandling for asylansøgere, og en 
sådan procedure må fastlægges på baggrund af best practice-studier fra 
medlemslandene.  
  
Det Radikale Venstre og SF hilser generelt enhver tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning på asylområdet velkomment, idet nationale ordninger 
hverken er hensigtsmæssige eller retfærdige, særligt set i lyset af at alle lande 
har underskrevet samme konventioner. 
  
Indbyrdes solidaritet blandt medlemslandene kan sikres gennem en retfærdig 
fordeling af omkostninger og ansvar for flygtninge. En sådan byrdefordeling 
må bygge på forskellige indikatorer, herunder arbejdsmarkedsforhold, befolk-
ningsstørrelse m.v. Administrativ kapacitet kan kun være et kriterium i en 
overgangsfase. Byrdefordeling må i øvrigt ses i sammenhæng med finansiel 
solidaritet. I den sammenhæng ville det være interessant at drøfte en udvidel-
se af Den Europæiske Flygtningefonds formål og budget. 
 
På integrationsområdet er der behov for videnbaseret erfaringsudveksling 
mellem medlemsstaterne på et langt højere niveau end det foregår i dag. 
 
Et tredje mindretal (EL) er tilhængere af den bedst mulige beskyttelse for 
asylansøgere. Uanset at Danmark i dag opstiller ringere regler end en række 
af de øvrige medlemsstater, vil fælles europæiske harmoniserede asylregler 
ikke garantere asylansøgere den bedste behandling.  
 
Beskyttelsesniveauet for asylansøgere vil med en harmonisering kunne føre 
til en gennemgående lavere beskyttelse for de asylansøgere, der i dag søger 
beskyttelse i Europa. Enhedslisten er på den baggrund forsat tilhængere af 
det retlige forbehold og vender sig imod forsøget på at ensarte asylreglerne.  
 
 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Winther Christiansen 
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