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IMMIGRATIONSPOLITIK

En fremadrettet og omfattende europæisk immigrationspolitik, der er baseret på solidaritet,
er et af Den Europæiske Unions grundlæggende politiske mål. Immigrationspolitikken skal
skabe en afbalanceret strategi for håndtering af lovlig og ulovlig immigration.

RETSGRUNDLAG

Artikel 79 og 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

KOMPETENCER

Lovlig immigration: EU har beføjelse til at fastsætte indrejse- og opholdsbetingelserne for
tredjelandsstatsborgere, der lovligt rejser ind og opholder sig på en medlemsstats territorium,
herunder med henblik på familiesammenføring. Medlemsstaterne bevarer retten til at bestemme
indrejsekvoter for tredjelandsstatsborgere, der indrejser med henblik på at søge arbejde.
Integration EU kan opfordre medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at fremme
integration af lovligt bosiddende tredjelandsstatsborgere. Derimod er der ingen bestemmelse
vedrørende harmonisering af nationale love og forordninger.
Bekæmpelse af ulovlig immigration: Unionen skal forebygge og formindske ulovlig
immigration, særligt ved hjælp af en effektiv tilbagesendelsespolitik, der foregår på en måde,
der overholder grundlæggende rettigheder.
Tilbagetagelsesaftaler: Unionen har beføjelse til at indgå tilbagetagelsesaftaler med
tredjelande vedrørende tilbagevenden til det oprindelige hjemland eller transitlandet for
tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse,
tilstedeværelse eller ophold i en af medlemsstaterne.

MÅL

Fastlæggelse af en afbalanceret tilgang til immigration: EU har som mål at udvikle en
afbalanceret strategi for håndtering af lovlig immigration og bekæmpelse af irregulær
immigration. En hensigtsmæssig styring af migrationsstrømmene forudsætter også en retfærdig
behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, en forbedring
af foranstaltningerne til bekæmpelse af irregulær immigration, og at samarbejdet udbygges
med ikke-medlemslande på alle områder. EU sigter mod at udvikle ensartede rettigheder og
forpligtelser for lovlige immigranter, der svarer til dem, der gælder for EU-borgere.
Solidaritetsprincippet: I henhold til Lissabontraktaten bør immigrationspolitikkerne være
underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne,
herunder de finansielle aspekter (artikel 80 i TEUF).
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RESULTATER

A. Institutionelle udviklinger som følge af Lissabontraktaten
Der blev med Lissabontraktaten, som trådte i kraft i december 2009 (1.1.5), indført
fælles beslutningsprocedure og beslutningstagning med kvalificeret flertal med hensyn til
lovlig immigration og et nyt retsgrundlag for integrationsforanstaltninger. Nu anvendes den
almindelige lovgivningsprocedure både til politikker for irregulær og lovlig immigration, idet
Parlamentet er medlovgiver på lige fod med Rådet. Det bør dog bemærkes, at de midlertidige
bestemmelser i tilfælde af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere vedtages af Rådet
alene efter høring af Parlamentet (artikel 78, stk. 3, i TEUF).
Lissabontraktaten præciserede endvidere, at EU's kompetencer inden for dette område deles
med medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår antallet af migranter der lovligt kan indrejse i
en medlemsstat for at søge arbejde (artikel 79, stk. 5, i TEUF). Endelig har Domstolen nu fuld
kompetence på immigrations- og asylområdet.
B. Den seneste politikudvikling
1. En »samlet strategi for migration og mobilitet«
Den »samlede strategi for migration og mobilitet«, der blev vedtaget af Kommissionen i 2011,
fastsætter en generel ramme for Unionens forbindelser til tredjelande på migrationsområdet.
Den indeholder fire søjler: lovlig immigration og mobilitet, irregulær immigration og
menneskehandel, international beskyttelse og asylpolitik samt styrkelse af migrationens og
mobilitetens indvirkning på udviklingen. Migranters menneskerettigheder er et tværgående
spørgsmål i denne strategi.
2. De strategiske retningslinjer fra juni 2014
Stockholmprogrammet, der blev vedtaget i december 2009 til at efterfølge de flerårige
programmer fra Tammerfors (1999) og Haag (2004), udløb i december 2014. I marts
2014 offentliggjorde Kommissionen en ny meddelelse, hvori Kommissionen fremlægger
sin vision for den fremtidige dagsorden for indre anliggender http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN »Vejen frem mod et åbent og
sikkert Europa«. I overensstemmelse med artikel 68 i TEUF udformede Det Europæiske Råd
efterfølgende i sine konklusioner af 26. og 27. juni 2014 de »strategiske retningslinjer for
den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning på området frihed, sikkerhed og
retfærdighed« for perioden 2014-2020. Der er her ikke længere tale om et program, men om
retningslinjer, der er koncentreret om et mål om gennemførelse og konsolidering af de retlige
instrumenter og af de eksisterende foranstaltninger. De fremhæver nødvendigheden af at indføre
en global tilgang til migration, der optimalt udnytter lovlig migration, yder beskyttelse til dem,
der har behov for det, og bekæmper irregulær migration og forvalter grænserne effektivt.
3. Dagsordenen for migration
På grundlag af et forslag fra Kommissionen (10-punktshandlingsplan) forpligtede
medlemsstaterne sig den 23. april 2015 (se Det Europæiske Råds erklæring) til hurtigt at tage
tiltag til at redde liv og intensivere Unionens handlinger på migrationsområdet. Et par dage
senere, den 29. april, blev Europa-Parlamentets beslutning vedtaget.
Den 13. maj 2015 fremlagde Kommissionen den europæiske dagsorden for migration. I
dagsordenen foreslås øjeblikkelige foranstaltninger for at imødegå krisen i Middelhavet samt
foranstaltninger, der skal træffes i de kommende år for at forbedre forvaltningen af alle aspekter
af migrationen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.1.5.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2079%202014%20INIT#page=2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_da.pdf
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På mellemlang og lang sigt foreslår Kommissionen retningslinjer i fire retninger: begrænse
incitamenterne til irregulær immigration grænseforvaltning — redde liv og sikre de ydre
grænser udvikle en stærkere fælles asylpolitik indføre en ny politik for lovlig migration
ved at modernisere og revidere »blå kort«-ordningen ved at fastsætte nye prioriteter for
integrationspolitikker og optimere fordelene ved migrationspolitik for de berørte personer
og oprindelseslande. Dagsordenen opstillede også ideen om at opstille EU-dækkende
omfordelings- og genhusningsordninger (se faktablad om asylpolitik 5.12.2), varslede
»hotspot«-tilgangen (hvor de relevante EU-agenturer arbejder ude i indsatsområdet sammen
med de udsatte medlemsstater om hurtig identifikation, registrering og fingeraftrykstagning
af ankommende migranter) og foreslog en eventuel FSFP-operation i Middelhavsområdet til
optrævling af smuglernetværk og bekæmpelse af menneskesmugling.
På grundlag af dagsordenen offentliggjorde Kommissionen den 6. april 2016 dens retningslinjer
for lovlig immigration: »En reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af
mulighederne for at komme lovligt til Europa«. Retningslinjerne følger fire spor for så vidt angår
en regulær migrationspolitik: at revidere direktivet om det blå EU-kort, at tiltrække innovative
iværksættere til EU, at skabe en mere konsekvent og effektiv forvaltning af lovlig indvandring
på EU-plan, herunder en vurdering af de eksisterende rammer, og at styrke samarbejdet med
centrale oprindelseslande.
C. Den seneste lovgivningsmæssige udvikling
Der er siden 2008 blevet vedtaget en række vigtige direktiver om immigration og asyl, og en
række andre relevante direktiver vil snarest blive revideret. Kommissionen er desuden aktuelt
i færd med at foretage et sundhedstjek til evaluering og vurdering f den eksisterende EU-
lovgivning for lovlig migration.
1. Lovlig migration
Som følge af problemerne i forbindelse med vedtagelsen af en generel bestemmelse, som
omfatter alle former for indvandring af arbejdskraft i Unionen, består den nuværende tilgang
i vedtagelse af sektorspecifik lovgivning for hver migrantkategori med henblik på at skabe en
EU-politik for lovlig imimigration.
Direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med
henblik på højt kvalificeret beskæftigelse indførte det »blå EU-kort«, en hasteprocedure til
udstedelse af specielle opholds- og arbejdstilladelser under mere attraktive betingelser for
tredjelandsstatsborgere, som ansættes til højtkvalificeret beskæftigelse i medlemsstaterne. Den
første rapport om direktivets gennemførelse blev offentliggjort i maj 2014. Kommissionen
foreslog i maj 2016 en revision af det nugældende system, der kun fungerer efter hensigten i et
yderst begrænset antal medlemsstater; arbejdet med denne revision pågår fortsat i Parlamentet
og Rådet.
I direktiv 2011/98/EU om en kombineret tilladelse fastlægges en fælles forenklet procedure for
tredjelandsstatsborgere, der søger om opholds- og arbejdstilladelse i en medlemsstat, såvel som
et sæt fælles rettigheder for lovlige immigranter. Den første rapport om gennemførelsen heraf
skulle foreligge senest i december 2016.
I direktiv 2014/36/EU, som blev vedtaget i februar 2014, reguleres betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere.
Vandrende sæsonarbejdere har tilladelse til at opholde sig lovligt og midlertidigt i Unionen inden
for en maksimumsperiode på mellem fem og ni måneder (afhængig af medlemsstaten) for at
udføre en sæsonbestemt aktivitet, samtidig med at de bevarer deres hovedbopæl i et tredjeland.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
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I henhold til direktivet præciseres endvidere de rettigheder, som vandrende arbejdstagere er
berettiget til.
Direktiv 2014/66/EU om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede
tredjelandsstatsborgere blev vedtaget den 15. maj 2014. Fristen for gennemførelse i national
ret af dette direktiv var den 29. november 2016 og det skal gøre det nemmere for
virksomheder og multinationale selskaber midlertidigt at udstationere deres ledere, specialister
og erhvervspraktikanter i deres filialer eller datterselskaber i Den Europæiske Union.
Direktiv (EU) 2016/801 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold
med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller
uddannelsesprojekter og au pair-ansættelse blev vedtaget den 11. maj 2016 og skal være
gennemført i national ret pr. 23. maj 2018. Det erstatter de tidligere instrumenter, som omfattede
studerende og forskere, udvider deres anvendelsesområder og forenkler anvendelsen af dem.
Endelig fastlægges status for tredjelandsstatsborgere som fastboende udlændinge i Den
Europæiske Union fortsat i henhold til Rådets direktiv 2003/109/EF som ændret i 2011 for
at udvide dets anvendelsesområde til flygtninge og andre personer, der nyder international
beskyttelse.
2. Integration
Direktiv 2003/86/EF indeholder bestemmelser om retten til familiesammenføring.
Kommissionen offentliggjorde i april 2014 — efter at gennemførelsesrapporten af 2008
konkluderede, at direktivet ikke blev fuldt eller korrekt gennemført i medlemsstaterne — en
meddelelse til medlemsstaterne med retningslinjer i gennemførelse af det.
EU's beføjelser på integrationsområdet er begrænset. Eksisterende instrumenter omfatter
Det Europæiske Migrationsforum (tidligere Det Europæiske Integrationsforum); Webstedet
om integration og netværket af nationale kontaktpunkter for integration. Kommissionen
vedtog i juli 2011 den europæisk dagsorden for integration af tredjelandsstatsborgere. Senest
har Kommissionen i juni 2016 forelagt en handlingsplan, der opstiller politikrammer og
praktiske skridt til at bistå medlemsstaterne med integrationen af de ca. 20 millioner
tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt på EU's område.
3. Irregulær imimigration
EU har vedtaget flere betydelige retsakter til bekæmpelse af irregulær immigration:
— Den ene pakke, der skal lette procedurerne, omfatter Rådets direktiv 2002/90/EF om

en fælles definition af forbrydelsen hjælp til ulovlig indrejse, transit samt ophold og
rammeafgørelse 2002/946/RIA om strafferetlige sanktioner for sådanne handlinger. Denne
pakke suppleres af Rådets direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til
personer, der har været ofre for menneskehandel, og som samarbejder med de kompetente
myndigheder (om menneskesmugling, se faktablad om retsligt samarbejde i kriminelle
anliggender 5.12.6). Desuden vedtog Kommissionen i maj 2015 EU-handlingsplanen mod
smugling af migranter.

— Tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF) fastlægger fælles EU-standarder og -procedurer
for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt. Den første rapport
om gennemførelsen heraf blev vedtaget i marts 2014. Kommissionen offentliggjorde en
EU-handlingsplan for tilbagesendelse (COM(2015)0453), der i oktober 2015 blev fulgt op
med Rådets konklusioner om fremtiden for tilbagesendelsespolitikken i oktober 2015.

— Direktiv 2009/52/EF om sanktioner og foranstaltninger, der skal anvendes i
medlemsstaterne over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.6.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_en.pdf
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ulovligt ophold. Den første rapport om direktivets gennemførelse blev forelagt den 22. maj
2014.

Samtidig forhandler EU og indgår tilbagetagelsesaftaler med oprindelses- og transitlande
med henblik på at tilbagesende irregulære migranter og samarbejde om bekæmpelse af
menneskehandel. Disse aftaler inkluderer gensidige samarbejdsforpligtelser mellem EU og dets
tredjelandspartnere.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Parlamentet som fuld medlovgiver været aktivt
involveret i vedtagelsen af ny lovgivning, der omhandler både irregulær og lovlig immigration.
Parlamentet vedtog den 17. december 2014 en beslutning om situationen i Middelhavet og
behovet for en helhedsorienteret EU-tilgang til migration, der pålagde sit Udvalg om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) at udarbejde en initiativbetænkning.
Betænkningen blev ledsaget af otte arbejdsdokumenter, der satte fokus på forskellige aspekter
af migrations- og asylpolitikken, og af udtalelser fra indtil flere andre parlamentariske udvalg
og blev vedtaget af plenarforsamlingen den 12. april 2016.
Læs mere om dette emne:
— Migration i Europa

— Migrationskrisen i EU

— EU’s asylpolitik

Rosa Raffaelli
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0102
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_5.12.2.html
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