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Europaudvalget har den 6. juni 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 1 til KOM 

(2016) 0270 efter ønske fra Zenia Stampe (RV) til udlændinge-, integrations- og 

boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 1: 

 

Ministeren bedes redegøre for, hvad der sker med Danmarks parallelaftale 

om den nuværende Dublinforordning, når den nye Dublinforordning vedtages 

(KOM (2016) 0270). Ministeren bedes desuden redegøre for, hvad Danmarks 

muligheder er, såfremt den nye forordning indeholder en bindende 

omfordelingsnøgle for asylansøgere, særligt i det tilfælde, at de andre EU-lande 

ikke er indstillet på at lade Danmark stå uden for denne del af samarbejdet, og 

hvor Danmark alligevel vælger ikke at tilslutte sig retsakten. Spørgsmålet stilles 

på baggrund af ministerens forelæggelse for Europaudvalget den 3. juni 

2016. 

 

Svar: 

 

Danmark deltager ikke i vedtagelsen af ændringer af Dublin-forordningen, og 

ændringerne er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. 

 

Danmark har mulighed for at tilslutte sig retsakten med ændringer på 

mellemstatsligt grundlag, såfremt Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen giver 

meddelelse til Kommissionen om, at man vil gennemføre indholdet af 

ændringerne i national lovgivning. Hvis Danmark beslutter ikke at gennemføre 

sådanne ændringer, følger det af parallelaftalen, at aftalen som udgangspunkt 

betragtes som opsagt. 

 

Det nuværende ændringsforslag fra Kommissionen indeholder bestemmelser om 

en obligatorisk korrigerende omfordelingsmekanisme, men det er endnu for 

tidligt at sige, hvorvidt der kan samles flertal i Rådet til indførelsen af en sådan 

omfordelingsmekanisme i EU. 

 

Meget kan ændre sig undervejs, og forhandlingerne er kun lige begyndt i Rådet. 

Det er derfor for tidligt at sige noget om udfaldet af forhandlingerne. 
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Som jeg har sagt gentagne gange, arbejder regeringen for at etablere en ordning, 

som fastholder Danmarks deltagelse i Dublin-systemet uden at blive omfattet af 

en tvungen omfordelingsordning.  

 

 

 

Inger Støjberg  
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Jesper Egevang  

 


