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ASYLPOLITIK

Sigtet med EU's asylpolitik er at harmonisere asylprocedurerne i medlemsstaterne ved at
fastlægge fælles asylordninger med henblik på at tilbyde en passende status til enhver
tredjelandsborger, der har behov for international beskyttelse, og på at sikre overholdelse af
non-refoulement-princippet.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 67, stk. 2, og artikel 78 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

— Artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

MÅL

Formålene er at udforme en fælles politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig
beskyttelse med henblik på at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger,
der har behov for international beskyttelse, og på at sikre overholdelse af non-refoulement-
princippet. Denne politik skal være i overensstemmelse med Genèvekonventionen af 1951
og den tilhørende protokol af 1967. Hverken traktaten eller chartret giver en definition af
begreberne »asyl« og »flygtning«. De henviser begge udtrykkeligt til Genèvekonventionen af
28. juli 1951 og den tilhørende protokol af 31. januar 1967.

RESULTATER

A. Amsterdamtraktatens og Nicetraktatens bidrag
Ved Amsterdamtraktaten fra 1999 fik EU's institutioner nye beføjelser til at udarbejde
lovgivning på asylområdet i henhold til en særlig institutionel mekanisme.
I Nicetraktaten fra 2001 fastsættes, at Rådet inden for fem år fra ikrafttrædelsen skal vedtage
foranstaltninger på visse områder, navnlig 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 medlemsstaterne, samt visse minimumsstandarder (vedrørende
bistand til asylansøgere, status for flygtninge og procedurer).
Traktaten fastsatte, at Rådet skulle træffe afgørelse med enstemmighed, efter simpel høring
af Europa-Parlamentet, ved fastsættelse af de fælles regler og grundlæggende principper for
disse spørgsmål. I henhold til traktaten kunne Rådet efter denne første fase vedtage, at den
almindelige fælles beslutningsprocedure skulle finde anvendelse, således at Rådet herefter
skulle træffe afgørelse med kvalificeret flertal. Rådet vedtog dette i slutningen af 2004, og den
fælles beslutningsprocedure har fundet anvendelse siden 2005.
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B. Lissabontraktaten
Lissabontraktaten ændrede situationen ved at gøre foranstaltningerne på asylområdet til en
fælles politik. Formålet er ikke længere blot at indføre minimumsstandarder, men snarere at
skabe et fælles system med en ensartet status og ensartede procedurer.
Det fælles europæiske asylsystem skal omfatte følgende elementer:
— en ensartet asylstatus

— en ensartet status for subsidiær beskyttelse

— et fælles system for midlertidig beskyttelse

— fælles procedurer for tildeling eller fratagelse af ensartet status for asyl eller subsidiær
beskyttelse

— kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning

— standarder for modtagelsesforhold

— partnerskab og samarbejde med tredjelande.

Traktaten gennemførte ingen ændringer af beslutningsprocessen på EU-plan.
EU-Domstolens retslige kontrol er dog væsentligt forbedret. Der kan nu anmodes om
præjudicielle afgørelser af enhver domstol i en af medlemsstaterne og ikke længere kun af den
nationale domstol, som træffer afgørelse i sidste instans, hvilket tidligere var tilfældet. Dette gør
det muligt for Domstolen at udvikle en mere omfattende retspraksis på asylområdet.
C. Det Europæiske Råds programmer
De programmer, Det Europæiske Råd har vedtaget, har haft en afgørende indvirkning på
gennemførelsen af EU-asylpolitikken.
I forbindelse med vedtagelsen af Tampere-programmet i oktober 1999 besluttede Det
Europæiske Råd, at det fælles europæiske asylsystem skulle gennemføres i to faser.
I Haagprogrammet fra november 2004 blev der opfordret til, at instrumenterne og
foranstaltningerne i anden fase blev vedtaget inden udgangen af 2010.
Den europæiske pagt om indvandring og asyl, som blev vedtaget den 16. oktober 2008,
bekræfter højtideligt, at enhver udlænding, der er udsat for forfølgelse, har ret til hjælp og
beskyttelse på Den Europæiske Unions område i medfør af Genèvekonventionen. I pagten
opfordres der til, at der om muligt i 2010 og senest i 2012 indføres en ensartet asylprocedure med
fælles garantier og vedtages en ensartet status både for flygtninge og for personer, der bevilges
subsidiær beskyttelse.
Stockholmprogrammet, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 10. december 2009
for perioden 2010-2014, bekræftede »målet om at oprette et fælles område for beskyttelse og
solidaritet baseret på en fælles asylprocedure og en ensartet status for de personer, der er blevet
indrømmet international beskyttelse«. Programmet understreger navnlig behovet for at opfordre
til reel solidaritet med de medlemsstater, der er udsat for et særligt pres, og den afgørende rolle,
som det nye europæiske asylstøttekontor bør få.
I juni 2014 fastlagde Det Europæiske Råd de strategiske retningslinjer for den
lovgivningsmæssige og operationelle programudformning i området med frihed, sikkerhed og
retfærdighed (artikel 68 i TEUF) for de kommende år med udgangspunkt i de fremskridt, der var
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nået med Stockholmprogrammet. De understreger, at en fuldstændig og effektiv gennemførelse
af det fælles europæiske asylsystem er en absolut prioritet.
D. De vigtigste eksisterende retsakter:
— Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger

til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse

— Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 af 14. september 2015 om midlertidige foranstaltninger
til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse

— Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013
om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en
effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af
en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne
af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med
Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU)
nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af
store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af
standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer
for tildeling og fratagelse af international beskyttelse

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse
af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med
international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er
berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse

— Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om
oprettelse af et europæisk asylstøttekontor

— Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig
beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger,
der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til
modtagelsen af disse personer og følgerne heraf.

Kommissionens europæiske dagsorden for migration fra maj 2015[1] indeholder yderligere
skridt i retning af en reform af det fælles europæiske asylsystem, som blev præsenteret i to
pakker af lovgivningsforslag i maj og juli 2016. De vigtigste udestående forslag er:
— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for

international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international
beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget
til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af
Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som
fastboende udlænding (COM(2016)0466)

[1]Se faktablad 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.3.pdf
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— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for
modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (COM(2016)0465)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-
genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 516/2014 (COM(2016)0468)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en
ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller
en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (COM(2016)0270)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Eurodac« til
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU)
Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat
der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der
er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne],
identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og
om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive
anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse
(omarbejdning) (COM(2016)0272)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions
Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en flytningsordning
i krisesituationer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af,
hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international
beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af
medlemsstaterne (COM(2015)0450)

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles
EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international
beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Siden 2005 har Europa-Parlamentet været medlovgiver i forbindelse med asylrelateret
lovgivning og står således på lige fod med Rådet for Den Europæiske Union. Beslutningerne af
12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,
af 11. september 2012 om styrket solidaritet i EU på asylområdet og af 10. marts 2009 om
det fælles europæiske asylsystems fremtid giver et overblik over Parlamentets væsentligste
holdninger og betænkeligheder.
Parlamentet har opfordret til pålidelige og retfærdige procedurer, som gennemføres på effektiv
vis, og som tager udgangspunkt i non-refoulement-princippet. Det har understreget behovet for
at undgå en forringelse af beskyttelsen eller kvaliteten af modtagelsen og sikre en mere retfærdig
fordeling af den byrde, der bæres af medlemsstaterne ved EU's ydre grænser.
Parlamentet har understreget, at det kun må være muligt at tilbageholde personer under klart
definerede ekstraordinære betingelser, og at der skal være adgang til domstolsprøvelse af
tilbageholdelsen. Det har støttet oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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Parlamentet kan endvidere anlægge annullationssøgsmål ved Domstolen[2]. Med dette
instrument er det lykkes at opnå annullation af bestemmelser vedrørende fremgangsmåden for
vedtagelsen af den fælles liste over tredjelande, der betragtes som sikre oprindelseslande og
sikre europæiske tredjelande i henhold til Rådets direktiv 2005/85/EF.
Læs mere om dette emne:
— Migration i Europa

— Migrationskrise i EU

— Immigrationspolitik i EU

Sarah Sy
04/2017

[2]Domstolens dom af 6. maj 2008, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union,
ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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