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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 

följande ändringsförslag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) På grund av de aktuella 

migrationsströmmarnas ständigt 

föränderliga och skiftande karaktär 

behövs omfattande och jämförbar 

könsuppdelad statistik om migranterna 

för att man ska kunna förstå verkligheten, 

identifiera sårbarheter och ojämlikheter 

och ge de politiska beslutsfattarna 

tillförlitliga uppgifter och information för 

fastställandet av framtidens offentliga 

politik. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För att unionen effektivt ska kunna 

reagera på de utmaningar som migration 

innebär måste uppgifter om asyl och 

reglerad migration lämnas oftare än en 

gång om året. 

(3) För att unionen effektivt ska kunna 

reagera på de utmaningar som migration 

innebär och utveckla en 

jämställdhetsintegrerad och 

människorättsbaserad politik måste 

uppgifter om asyl och reglerad migration 

lämnas oftare än en gång om året. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Statistik om asyl och reglerad 

migration är avgörande för undersökning, 

utformning och utvärdering av politiken på 

olika områden, framför allt när det gäller 

hantering av tillströmningen av personer 

som söker skydd i Europa. 

(4) Statistik om asyl och reglerad 

migration är avgörande för undersökning, 

utformning och utvärdering av politiken på 

olika områden, framför allt när det gäller 

hantering av tillströmningen av personer 

som söker skydd i Europa. Denna statistik 

är även avgörande för att man ska kunna 

uppmärksamma de särskilda behoven hos 

vissa grupper eller personer och de 

tjänster de behöver, särskilt när det gäller 

personer som utsätts för flera olika 

former av diskriminering och som kan 

vara mer sårbara under migrations- och 

asylprocessen, såsom kvinnor, gravida 

kvinnor, barn, ensamkommande barn, 

äldre, personer med funktionsnedsättning, 

hbti+-personer och offer för könsrelaterat 

våld. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Förföljelse på grund av en persons 

kön utgör ett skäl för ansökan om och 

beviljande av internationellt skydd. 

Nationella och europeiska 

statistikmyndigheter bör samla in statistik 

om ansökningar om internationellt skydd 

på grund av kön, inbegripet könsrelaterat 

våld. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att säkerställa att de uppgifter 

som tillhandahålls av medlemsstaterna är 

av tillräckligt hög kvalitet, och särskilt att 

(5) För att säkerställa att de uppgifter 

som tillhandahålls av medlemsstaterna är 

av tillräckligt hög kvalitet, och särskilt att 
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de är jämförbara, och för att möjliggöra 

tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör 

uppgifterna grundas på samma begrepp och 

avse samma referensdag eller 

referensperiod. 

de är jämförbara, och för att möjliggöra 

tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör 

uppgifterna grundas på samma begrepp och 

avse samma referensdag eller 

referensperiod. Dessa uppgifter bör 

uppdelas efter kön och ålder och 

innehålla information om reguljära och 

irreguljära strömmar, människohandel, 

flyktingars, migranters och 

värdsamhällens behov och övriga frågor.  

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning garanterar rätten 

till respekt för privatlivet och familjelivet 

och skydd av personuppgifter enligt 

artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. 

(10) Denna förordning garanterar rätten 

till respekt för privatlivet och familjelivet, 

skydd av personuppgifter, icke-

diskriminering och jämställdhet, enligt 

artiklarna 7, 8, 21 och 23 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Insamling av könsuppdelade 

uppgifter möjliggör identifiering och 

analys av kvinnors och mäns specifika 

sårbarheter och möjligheter, samtidigt 

som klyftor och ojämlikheter 

åskådliggörs. Migrationsuppgifter som tar 

hänsyn till jämställdhetsaspekten kan 

främja större jämlikhet och erbjuda 

möjligheter för missgynnade grupper. 
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Migrationsstatistiken bör även ta hänsyn 

till sådana variabler som könsidentitet och 

sexuell läggning vid insamling av 

uppgifter om hbtqi+-personers 

erfarenheter och ojämlikheter i 

migrations- och asylprocesser. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 

kommissionen (Eurostat) statistik om 

följande: 

(Berör inte den svenska versionen.)  

a) Antalet invandrare som flyttar till 

en medlemsstats territorium, uppdelat på 

följande sätt: 

 

i) Grupper av medborgarskap efter 

ålder och kön. 

 

ii) Grupper av födelseland efter ålder 

och kön. 

 

iii) Grupper av länder för tidigare 

stadigvarande bosättning efter ålder och 

kön. 

 

b) Antalet utvandrare som flyttar från 

en medlemsstats territorium vidareuppdelat 

på följande sätt: 

 

i) Efter grupper av medborgarskap.  

ii) Efter ålder.  

iii) Efter kön.  

iv) Efter grupper av länder för nästa 

stadigvarande bosättning. 

 

c) Personer som har sin stadigvarande 

bosättning i medlemsstaten vid slutet av 

referensperioden, uppdelat på följande sätt: 

 

i) Grupper av medborgarskap efter 

ålder och kön. 
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ii) Grupper av födelseland efter ålder 

och kön. 

    

d) Personer som har sin stadigvarande 

bosättning på medlemsstatens territorium, 

som under referensåret förvärvat 

medborgarskap i medlemsstaten och som 

tidigare har innehaft medborgarskap i en 

annan medlemsstat eller ett tredjeland eller 

tidigare varit statslösa, vidareuppdelat efter 

ålder och kön, och efter berörda personers 

tidigare medborgarskap och efter om 

personen tidigare var statslös. 

    

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder 

och kön och efter de berörda personernas 

medborgarskap samt efter 

ensamkommande barn. Den ska hänvisa till 

referensperioder om en kalendermånad och 

tillhandahållas kommissionen (Eurostat) 

inom två månader efter referensmånaden. 

Den första referensmånaden ska vara 

januari 2020.” 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt) 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 4– punkt 2 – leden ea och eb (nya) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba)  I punkt 2 ska följande läggas till 

som leden ea och eb: 

 ”ea) Antalet personer som omfattas av 

beslut i första instans om avslag på 

ansökan om familjeåterförening med en 
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person som beviljats internationellt skydd. 

 eb) Antalet personer som omfattas av 

beslut i första instans om beviljande av 

familjeåterförening med en person som 

beviljats internationellt skydd.” 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led c 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder 

och kön och efter de berörda personernas 

medborgarskap samt efter 

ensamkommande barn. Den ska hänvisa till 

referensperioder om tre kalendermånader 

och tillhandahållas kommissionen 

(Eurostat) inom två månader efter 

referensperioden. Den första 

referensperioden ska vara från januari till 

mars 2020.” 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led e 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Statistik enligt leden b, c, d, e, f och g ska 

uppdelas efter ålder och kön och efter de 

berörda personernas medborgarskap samt 

efter ensamkommande barn. När det gäller 

led g ska statistiken dessutom uppdelas 

efter bosättningsland och typ av asylbeslut. 

Den ska hänvisa till referensperioder om 

ett kalenderår och ska tillhandahållas 

kommissionen (Eurostat) inom tre månader 

efter referensåret. Det första referensåret 

ska vara 2020.” 

(Berör inte den svenska versionen. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Statistiken enligt b skall uppdelas efter 

ålder och kön och efter medborgarskap hos 

de berörda personerna. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 6 – punkt – led a – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Tillstånd som utfärdats under den 

referensperiod då personen beviljas 

tillstånd att bosätta sig för första gången, 

uppdelade efter medborgarskap, efter skäl 

för utfärdande av tillståndet, efter 

tillståndets giltighetstid, efter ålder och 

efter kön. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Tillstånd som utfärdats under 

referensperioden och som beviljats när en 

person ändrat invandringsstatus eller skäl 

för vistelse, uppdelade efter 

medborgarskap, efter skäl för utfärdande 

av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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efter ålder och efter kön. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 6– punkt 1 – led a – led iii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Giltiga tillstånd vid 

referensperiodens utgång (antal utfärdade 

tillstånd, som inte återkallats och inte löpt 

ut), uppdelade efter medborgarskap, efter 

skäl för utfärdande av tillståndet, efter 

tillståndets giltighetstid, efter ålder och 

efter kön. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 6 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Antalet varaktigt bosatta vid 

referensperiodens utgång uppdelat efter 

medborgarskap, efter typ av status som 

varaktigt bosatt, efter ålder och efter kön.” 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led b 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 7 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”2. Den statistik som avses i punkt 1 

ska hänvisa till referensperioder om tre 

kalendermånader och ska tillhandahållas 

kommissionen (Eurostat) inom två 

”2. Den statistik som avses i punkt 1 

ska vara uppdelad efter den berörda 

personens ålder och kön samt efter 

ensamkommande barn. Den ska hänvisa 
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månader efter referensperioden. Den första 

referensperioden ska vara från januari till 

mars 2020.” 

till referensperioder om tre 

kalendermånader och tillhandahållas 

kommissionen (Eurostat) inom två 

månader efter referensperioden. Den första 

referensperioden ska vara från januari till 

mars 2020.” 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4a (nytt) 

Förordning (EG) nr 862/2007 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. I artikel 9.1 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”Som en allmän princip gällande skyddet 

av mänskliga rättigheter för migranter 

och asylsökande, ska deras rätt till 

personlig integritet och skydd av 

personuppgifter respekteras och uppgifter 

ska samlas in med deras samtycke och 

frivilliga deltagande.*” 

 _________________ 

 * Principles and Guidelines, supported by 

practical guidance, on the human rights 

protection of migrants in vulnerable 

situations within large and/or mixed 

movements. 

 

 

 


