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ASYLPOLITIKEN

Målet för EU:s asylpolitik är att harmonisera medlemsstaternas asylförfaranden genom
inrättandet av ett gemensamt asylsystem i syfte att erbjuda en lämplig status till alla
tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen
om ”non-refoulement”.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 67.2 och 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

— Artikel 18 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

MÅL

Målet är att utveckla en gemensam politik för asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd i syfte
att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare som behöver internationellt skydd
och se till att principen om ”non-refoulement” följs. Denna politik måste stämma överens med
Genèvekonvention från 1951 och dess protokoll från 1967. Varken i fördraget eller i stadgan ges
någon definition av termerna ”asyl” eller ”flykting”. Båda dokumenten hänvisar uttryckligen
till Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967.

RESULTAT

A. Amsterdam- och Nicefördragens bidrag
I och med Amsterdamfördraget 1999 fick EU:s institutioner nya befogenheter att utarbeta
lagstiftning på asylområdet enligt en särskild institutionell mekanism.
I Nicefördraget från 2001 föreskrevs att rådet inom fem år efter fördragets ikraftträdande skulle
anta åtgärder på ett antal områden, och i synnerhet kriterier och mekanismer för att avgöra
vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare från
ett tredjeland har lämnat in i EU, liksom vissa miniminormer (i fråga om mottagande av
asylsökande, flyktingars status och förfaranden).
Rådet skulle, efter att ha hört Europaparlamentet, enhälligt besluta om gemensamma regler
och grundläggande principer för dessa frågor. Efter detta inledande skede kunde rådet
besluta att det normala medbeslutandeförfarandet skulle gälla och därefter följaktligen fatta
sina beslut med kvalificerad majoritet. I slutet av 2004 fattade rådet beslut i frågan, och
medbeslutandeförfarandet har tillämpats sedan 2005.
B. Lissabonfördraget
Genom Lissabonfördraget förändrades situationen på så sätt att åtgärderna på asylområdet
omvandlades till en gemensam politik. Målet är inte längre att bara fastställa miniminormer, utan
snarare att skapa ett gemensamt system som inbegriper enhetlig status och enhetliga förfaranden.
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Detta gemensamma system ska omfatta
— en enhetlig asylstatus,

— en enhetlig status för subsidiärt skydd,

— ett gemensamt system för tillfälligt skydd,

— gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla enhetlig asylstatus eller subsidiärt
skydd,

— kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva
en ansökan om asyl,

— normer för mottagandevillkoren,

— partnerskap och samarbete med tredjeländer.

Ingen förändring har skett i beslutsprocessen på EU-nivå.
Däremot har den rättsliga tillsyn som utförs av Europeiska unionens domstol väsentligen
förbättrats. Numera kan alla domstolar i medlemsstaterna lämna in en begäran om
förhandsavgörande och inte bara, som tidigare var fallet, de nationella sistainstansdomstolarna.
Detta bör göra det möjligt för domstolen att utveckla mer omfattande rättspraxis på asylområdet.
C. Europeiska rådets program
Europeiska rådet har antagit en rad program som i hög grad har påverkat genomförandet av den
europeiska asylpolitiken.
I och med antagandet av Tammerforsprogrammet i oktober 1999 beslutade Europeiska rådet
att det gemensamma europeiska systemet skulle genomföras i två etapper. I Haagprogrammet
från november 2004 krävdes att den andra etappens instrument och åtgärder skulle antas senast
i slutet av 2010.
I den europeiska pakten för invandring och asyl, som antogs den 16 oktober 2008, erinrade
Europeiska rådet högtidligen om att ”varje utlänning som utsätts för förföljelse har rätt att
få hjälp och skydd på Europeiska unionens territorium i enlighet med Genèvekonventionen”.
Europeiska rådet begärde vidare att ett enda asylförfarande med gemensamma garantier skulle
införas om möjligt 2010 och senast 2012 och att två enhetliga statustyper skulle inrättas: en för
flyktingar och en för personer som beviljats subsidiärt skydd.
I Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet den 10 december 2009 för perioden
2010–2014, bekräftades ”målet att upprätta ett gemensamt område för skydd och solidaritet
grundat på ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status för dem som beviljats
internationellt skydd”. I programmet betonas i synnerhet behovet att främja verklig solidaritet
med de medlemsstater som är utsatta för särskilt hårt tryck samt den centrala rollen för det nya
Europeiska stödkontoret för asylfrågor.
I juni 2014 fastställde Europeiska rådet strategiska riktlinjer för lagstiftningsprogrammet och
den operativa programplaneringen på området med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 68
i EUF-fördraget) för de kommande åren, på grundval av de framsteg som uppnåtts inom
Stockholmsprogrammet. De betonar att ett fullständigt införlivande och faktiskt genomförande
av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) är en absolut prioritering.
D. De viktigaste befintliga rättsliga instrumenten är följande:
— Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska

åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.
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— Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska
åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.

— Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013
om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning
av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som
en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning
(EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för
mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om
normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade
skyddet.

— Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om
inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.

— Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt
skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en
balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna
av detta.

I kommissionens europeiska migrationsagenda från maj 2015[1] fastställs ytterligare steg mot
en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, som lades fram i två paket med
lagstiftningsförslag i maj respektive juli 2016. De viktigaste förslagen under behandling är
följande:
— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt

förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU
(COM(2016)0467).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att
betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och
om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgares ställning (COM(2016)0466).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av
personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465).

[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/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.12.3.pdf
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— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram
för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 516/2014 (COM(2016)0468).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för
att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt
skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (omarbetning) (COM(2016)0270).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013
om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att
pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös
person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande
myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande
ändamål (omarbetning) (COM(2016)0272).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå
och om upphävande av förordning (EG) nr 439/2010 (COM(2016)0271).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en
omplaceringsmekanism vid kriser och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att
avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt
skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (COM(2015)0450).

— Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s
gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla
internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Sedan 2005 har Europaparlamentet varit medlagstiftare i lagstiftningen om asylfrågor och har
därmed lika mycket makt som Europeiska unionens råd. Resolutionerna av den 12 april 2016 om
situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU, av den 11 september
2012 om ökad solidaritet inom EU på asylområdet samt av den 10 mars 2009 om framtiden
för det gemensamma europeiska asylsystemet ger en överblick över parlamentets viktigaste
ståndpunkter och farhågor.
Parlamentet har begärt tillförlitliga och rättvisa förfaranden som genomförs effektivt och som
grundar sig på principen om ”non-refoulement”. Det har även betonat att man måste förhindra
en sänkning av skyddsnivån och kvaliteten på mottagandet och se till att man på ett mer rättvist
sätt delar på den börda som drabbar de medlemsstater som ligger vid EU:s yttre gränser.
Parlamentet har också betonat att det bör vara möjligt att ta asylsökande i förvar endast i mycket
tydligt definierade undantagsfall och att man måste ha rätt att överklaga sådana beslut i en
domstol. Det har vidare stöttat inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.
Parlamentet kan också väcka talan om ogiltigförklaring vid domstolen[2]. Detta verktyg
har framgångsrikt använts för att ogiltigförklara bestämmelserna om antagandet av den

[2]Domstolens dom av den 6 maj 2008, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2008:257.

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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gemensamma förteckningen över tredjeländer som betraktas som säkra ursprungsländer och
säkra tredjeländer i Europa enligt direktiv 2005/85/EG.
Här kan du läsa mer om detta ämne:
— Migration i Europa

— Flyktingkrisen i Europa

— Invandringspolitiken

Sarah Sy
04/2017

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78632/migration-i-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78631/flyktingkrisen-i-europa
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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