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Hr. formand

Med skrivelse af 24. januar 2019 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse, jf. 
forretningsordenens artikel 39, om det hensigtsmæssige i at tilføje artikel 80 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til retsgrundlaget for ovennævnte forslag fra 
Kommissionen.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 18. februar 2019.

I - Baggrund

Forslaget har til formål at oprette Asyl- og Migrationsfonden (AMF) som efterfølgerfond til 
den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond1 med det primære formål at yde støtte 
til effektiv forvaltning af migration fra medlemsstaternes side. Fonden vil sikre, at EU 
fortsætter med at opfylde forpligtelser over for dem, der har brug for international beskyttelse, 
letter tilbagesendelsen af de personer, der ikke har ret til ophold, og støtter løsninger, som 
erstatter irregulære og ukontrollerede strømme med sikre og velordnede migrationsveje. 

Den vigtigste udfordring, der forsøges løftet med forslaget, er behovet for større fleksibilitet i 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, 
migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT 
L 150 af 20.5.2014, s. 168).
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forbindelse med forvaltningen af fonden sammenlignet med den nuværende 
programmeringsperiode ved at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering for delt, 
direkte og indirekte forvaltning.

Forslaget er baseret på artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF om politikker 
vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring. Der er blevet fremsat flere ændringsforslag 
for LIBE, som har til formål at tilføje artikel 80 i TEUF til retsgrundlaget for princippet om 
solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder de hermed 
forbundne finansielle aspekter.

LIBE-betænkningen forventes vedtaget den 19. februar 2019 med henblik på at vedtage en 
førstebehandlingsholdning på plenarmødet inden valget. Der vil derfor først efter valget finde 
interinstitutionelle forhandlinger sted om dette emne.

II - Relevante artikler i traktaten

Retsgrundlaget i Kommissionens forslag er artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og 4, i 
TEUF, som findes i kapitlet om politikker for grænsekontrol, asyl og indvandring under 
overskriften "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed". 

Artikel 78 har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 78
(tidl. artikel 63, nr. 1 og 2, og artikel 64, stk. 2, i TEF)

1. Unionen udformer 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 28. juli 1951, protokollen af 
31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og andre relevante traktater. 

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger vedrørende et fælles 
europæisk asylsystem, der omfatter:

a) en ensartet asylstatus for tredjelandsstatsborgere, der gælder i hele 
Unionen

b) en ensartet status for subsidiær beskyttelse for tredjelandsstatsborgere, 
der ikke har opnået europæisk asyl, men har behov for international 
beskyttelse

c) et fælles system, der tager sigte på midlertidig beskyttelse af fordrevne i 
tilfælde af massetilstrømning

d) fælles procedurer for tildeling og fratagelse af ensartet status for asyl 
eller subsidiær beskyttelse
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e) kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl eller subsidiær 
beskyttelse

f) standarder for modtagelse af asylansøgere eller ansøgere om subsidiær 
beskyttelse

g) partnerskab og samarbejde med tredjelande for at styre tilstrømningen 
af personer, der ansøger om asyl eller subsidiær eller midlertidig 
beskyttelse.

3. Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en 
pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan Rådet på forslag af 
Kommissionen vedtage midlertidige foranstaltninger til fordel for den eller de 
berørte medlemsstater. Det træffer afgørelse efter høring af Europa-
Parlamentet.

Artikel 79 i TEUF har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet): 

Artikel 79
(tidl. artikel 63, nr. 3 og 4, i TEF)

1. Unionen udformer en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en 
effektiv styring af migrationsstrømme i alle faser, en retfærdig behandling af 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt 
forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel. 

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder:

a) betingelser for indrejse og ophold samt standarder for 
medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser, bl.a. 
med henblik på familiesammenføring

b) definition af rettighederne for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i en medlemsstat, herunder betingelserne for fri bevægelighed og 
ophold i de øvrige medlemsstater;

c) ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder udsendelse og 
repatriering af personer med ulovligt ophold

d) bekæmpelse af menneskehandel, især handel med kvinder og børn.

3. Unionen kan indgå tilbagetagelsesaftaler med tredjelande vedrørende 
tilbagevenden til det oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland af 
tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder 
betingelserne for indrejse, tilstedeværelse eller ophold i en af 
medlemsstaterne.
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4. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige 
lovgivningsprocedure fastsætte foranstaltninger, der skal fremme og støtte 
medlemsstaternes indsats med henblik på at fremme integration af 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på deres område, uden at 
der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser.

5. Denne artikel berører ikke medlemsstaternes ret til at fastlægge antallet af 
tredjelandsstatsborgere, der kan indrejse fra tredjelande på deres område for 
at søge arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Artikel 80 i TEUF, som foreslås tilføjet til retsgrundlaget for forslaget, og som findes i samme 
titel og kapitel som artikel 78 og 79 i TEUF, har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 80
(ny artikel indført med Lissabontraktaten)

De EU-politikker, der er omhandlet i dette kapitel, samt gennemførelsen heraf 
er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem 
medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter. Når det 
er nødvendigt, skal EU-retsakter vedtaget i henhold til dette kapitel indeholde 
passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af dette princip.

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold2. Vælges en forkert hjemmel, vil 
den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Hvad angår flere retsgrundlag skal det fastslås, om forslaget enten:
1. forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 

primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller 
2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det 
andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler3.

2 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; Sag 
C-440/05 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
3 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
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IV - Den foreslåede forordnings formål og indhold

Forslagets hovedformål er at yde støtte til medlemsstaternes effektive forvaltning af migration 
ved at sikre, at EU's forpligtelser fortsat opfyldes over for dem, der har brug for international 
beskyttelse, lettelse af tilbagesendelsen af de personer, der ikke har ret til ophold, og støtte til 
løsninger, som erstatter irregulære og ukontrollerede strømme med sikre og velordnede 
migrationsveje. Den vigtigste udfordring, der forsøges løftet med forslaget, er behovet for 
større fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af fonden sammenlignet med den 
nuværende programmeringsperiode ved at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering 
for delt, direkte og indirekte forvaltning.

Forslaget består af 61 betragtninger, 35 artikler og 8 bilag.

I betragtning 1-9 beskrives forslagets politiske og lovgivningsmæssige baggrund og den 
sammenhæng, det indgår i, herunder den europæiske dagsorden for migration fra maj 2015 og 
Det Europæiske Råds møde den 19. oktober 2017, som understreger Unionens evne til at 
samle de europæiske og nationale bestræbelser på at håndtere migration og arbejde sammen 
på en effektiv måde i overensstemmelse med principperne om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling, og bekræfter behovet for at følge en omfattende, pragmatisk og resolut 
tilgang til migrationsforvaltning, der har til formål at genoprette kontrollen ved de ydre 
grænser og nedbringe antallet af irregulære migranter og antallet af dødsfald på havet. Disse 
foranstaltninger bør være baseret på en fleksibel og koordineret anvendelse af alle 
tilgængelige instrumenter i Unionen og medlemsstaterne. Migrationskrisen har desuden 
understreget behovet for en reform af det fælles europæiske asylsystem og for at supplere og 
styrke de aktiviteter, der gennemføres af Den Europæiske Unions Asylagentur.

Betragtning 10 fastslår, at fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes indsats for at 
fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i 
lyset af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret.

I betragtning 11-30 fastsættes de detaljerede områder og mål for de foranstaltninger, der skal 
træffes.

Betragtning 31 fastslår, at finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, 
hvor Unionens intervention kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes 
indsats hver for sig. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, 
bidrager navnlig til at styrke den nationale og europæiske kapacitet på asyl- og 
migrationsområdet. 

Betragtning 32-40 omhandler bestemmelser om, hvordan midler og ressourcer skal fordeles, 
og hvilke omkostninger der godtgøres.

Betragtning 41 fastslår, at der, for at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for 
denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer, via fonden også bør ydes 
støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede 
strategiske formål inden for rammerne af fondens intervention.

I betragtning 42 anføres det, at det bør være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse 
med de rammer, der er fastsat i forordningen. 
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I betragtning 43-48 redegøres der for det faktiske forhold mellem Asyl- og Migrationsfonden 
og andre fonde og instrumenter inden for samme område.

I betragtning 49-55 fastsættes gennemførelsesmetoder, bestemmelser vedrørende oversøiske 
lande og territorier og regioner i den yderste periferi, overvågningskrav og forholdet til 
klimaindsatsen.

Betragtning 56-66 indeholder bestemmelser om overdragelse af delegerede beføjelser og 
gennemførelsesbeføjelser, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt Det 
Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks status.

Det fastsættes i artikel 3, at Asyl- og Migrationsfondens politiske målsætning er at bidrage til 
en effektiv forvaltning af migrationsstrømme i overensstemmelse med gældende EU-ret og i 
overensstemmelse med Unionens forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder med de 
specifikke mål at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem, at støtte 
lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integration af 
tredjelandsstatsborgere, og at bidrage til at modvirke irregulær migration og sikre 
effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande.

Artikel 1-6 indeholder generelle bestemmelser. I artikel 6 præciseres de enheder, der er 
berettigede til at modtage midler og støtte: Medlemsstater, tredjelande på særlige betingelser 
og enhver retlig enhed, der er oprettet i henhold til EU-retten eller en international 
organisation. 

Artikel 7-31 fastlægger den finansielle ramme for Asyl- og Migrationsfonden, som er opdelt i 
afsnit om støtte og gennemførelse ved delt, direkte og indirekte forvaltning i 
overensstemmelse med finansforordningen. Dette omfatter også bestemmelser om 
overvågning, rapportering og evaluering. Det fremgår af artikel 9, at midlerne fra den 
tematiske facilitet skal anvendes til at støtte medlemsstaternes komponenter, hvilket bidrager 
til solidaritets- og ansvarlighedsbestræbelser. Artikel 17 indeholder bestemmelser om et fast 
beløb pr. ansøger med henblik på omfordeling af ansøgere om og modtagere af international 
beskyttelse.

Artikel 32 omfatter overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Bilag I-VIII opstiller kriterier for tildeling af midler til programmerne under delt forvaltning, 
gennemførelsesforanstaltninger, støttens omfang, foranstaltninger, der er berettiget til højere 
medfinansiering, centrale resultatindikatorer, interventionstyper, støtteberettigede 
foranstaltninger med hensyn til driftsstøtte og output- og resultatindikatorer.

I LIBE-udvalgets udkast til betænkning foreslås det at tilføje artikel 80 i TEUF til 
retsgrundlaget (se ændringsforslag 2), og en sådan tilføjelse er også blevet foreslået gennem 
ændringsforslag fra flere skyggeordførere i LIBE (se ændringsforslag 161-163).

Flere ændringsforslag i LIBE har også til formål at tilføje følgende mål for Asyl- og 
Migrationsfonden i artikel 3 (se ændringsforslag 46, 322, 323, 325):
 

[at] sikre solidaritet med de medlemsstater, der påvirkes mest af migrations- 
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og asylstrømmene, og retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, 
herunder gennem praktisk samarbejde

Endvidere henviser flere LIBE-ændringsforslag om tilknyttede 
gennemførelsesforanstaltninger i bilagene til omfordeling og solidaritet (se ændringsforslag 
137, 568, 569). 

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Det skal først understreges, at Europa-Parlamentet allerede har foreslået, at artikel 80 i TEUF 
skulle føjes til retsgrundlaget under lovgivningsproceduren for den nuværende Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfond4. Den Juridiske Tjeneste blev derefter anmodet om at afgive 
en juridisk udtalelse om en sådan tilføjelse, som konkluderede, at det var hensigtsmæssigt at 
tilføje andet punktum i artikel 80 i TEUF som et fælles retsgrundlag for de specifikke 
foranstaltninger om omfordeling.5 Selv om nævnte forordning i sidste ende blev vedtaget, 
uden at artikel 80 i TEUF var blevet medtaget, anførte Europa-Parlamentet følgende i første 
afsnit af sin beslutning af 26. marts 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en 
holistisk EU-tilgang til migration6:

1. påpeger, at EU’s indsats på migrationsområdet skal være baseret på 
princippet om solidaritet; bemærker, at princippet om solidaritet, som 
fastlagt i artikel 80 i TEUF, omfatter politikkerne for asyl, indvandring og 
grænsekontrol; er af den opfattelse, at artikel 80 i TEUF ”sammen med” 
artikel 77-79 i TEUF giver et retsgrundlag for at gennemføre princippet om 
solidaritet på disse områder;

Parlamentets holdning, som blev bekræftet ved afstemningen på plenarmødet om ovennævnte 
beslutning, er derfor, at artikel 80 i TEUF kunne og bør anvendes som retsgrundlag sammen 
med de retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået til dette forslag.

Desuden anfører den Juridiske Tjeneste i sin juridiske udtalelse fra 2013, der indeholder en 
analyse af retsgrundlaget for den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond, at 
indføjelsen af artikel 80 i traktaten stammer fra en henstilling fra den europæiske konvention, 
og at andet punktum i denne artikel var udarbejdet med det formål at skabe en form for 
retsgrundlag med det formål at konkretisere solidaritetsprincippet i detaljerede politikker. 
Dette andet punktum i artikel 80 i TEUF giver på samme måde som 
fleksibilitetsbestemmelsen i artikel 352 Unionen et retsgrundlag for at vedtage passende 
foranstaltninger til at udfylde et hul, hvor traktaterne ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver de 
beføjelser, der er nødvendige for at nå Unionens mål, i dette tilfælde specifikt målet om at 
opnå solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne7.

Eftersom den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond er baseret på artikel 78, stk. 
2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF — om foranstaltninger til et fælles europæisk 

4 Se fodnote 1.
5 Se udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0139/13, bilag I.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0102.
7 Se udtalelse fra 2013 fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0139/13, punkt 27 og 41.
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asylsystem, en fælles indvandringspolitik og foranstaltninger til fremme af integrationen af 
tredjelandsstatsborgere — og da forordningen samtidig forfølger disse mål med flere led, der 
er uløseligt forbundne, uden at et af disse led dog er sekundært og indirekte i forhold til et 
andet, skal disse artikler udgøre en del af retsgrundlaget for forslaget.

Spørgsmålet bliver så, hvorvidt artikel 80 i TEUF også skal være en del af retsgrundlaget 
sammen med artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF.

Hovedformålet med forslaget er ifølge Kommissionen at yde støtte til medlemsstaternes 
effektive forvaltning af migration ved at tilgodese behovet for større fleksibilitet i forbindelse 
med forvaltningen af fonden sammenlignet med den nuværende programmeringsperiode ved 
at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering for delt, direkte og indirekte forvaltning. 
Forslaget indeholder desuden bestemmelser om støtte til medlemsstater, der bidrager til 
solidaritet og ansvarlighed (artikel 9), og om bidrag i form af faste beløb pr. ansøger, hvad 
angår omfordeling af ansøgere om og modtagere af international beskyttelse (artikel 17). 
Kommissionens forslag indeholder derfor allerede bestemmelser om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter.

Som beskrevet ovenfor konkretiseres dette yderligere i LIBE-udvalgets udkast til betænkning 
og de ændringsforslag, der er fremsat i LIBE, ved i artikel 3 at tilføje målet med at sikre 
solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, navnlig i forhold til de 
lande, der er mest berørt af migrations- og asylstrømme, og ved at medtage de tilhørende 
gennemførelsesforanstaltninger i bilagene hertil.

Som Den Juridiske Tjeneste har konkluderet, vil henvisningen til artikel 80 i TEUF bidrage til 
at sikre klarhed og retssikkerhed med hensyn til inddragelsen af de pågældende specifikke 
foranstaltninger i retsakten ved at understrege deres mål8, da ovennævnte bestemmelser om 
solidaritet og flytning klart giver mulighed for finansiering af specifikke foranstaltninger til 
gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling.

I henhold til artikel 80 i TEUF skal EU-retsakter vedtaget i henhold til kapitlet om politikker 
vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring (artikel 77-80 i TEUF), når det er nødvendigt, 
indeholde passende foranstaltninger til gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter. 
Som beskrevet ovenfor indeholder dette forslag fra Kommissionen, herunder som foreslået 
ændret, bestemmelser om sådanne foranstaltninger. Eftersom den foreslåede forordning 
samtidig forfølger sådanne mål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne uden at være 
sekundære eller indirekte i forhold til målene og komponenterne i relation til artikel 78, stk. 2, 
i TEUF og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF, bør den også være baseret på artikel 80 i TEUF. 

VI - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse kunne artikel 80 i TEUF tilføjes til artikel 78, stk. 2, i 
TEUF, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF for at danne retsgrundlaget for forslaget.

8 Se udtalelse fra 2019 fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0088/19, punkt 13.
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På mødet den 18. februar 2019 vedtog Retsudvalget (for: 11; imod: 6; hverken/eller: 0)9 
derfor at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
skulle medtage artikel 80 i TEUF som et yderligere retsgrundlag i sin betænkning om dette 
emne.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

9 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (Chair), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (Vice-
Chairs), Gilles Lebreton (rapporteur for opinion), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte 
Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


