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Om: Outsourcing til tredjelande af behandling af asylansøgninger og eftersøgnings- og 
redningsaktioner 

Mens mindst 1 500 migranter indtil videre er døde i 2015, og det frygtes, at over 700 er druknet i 
søndags, har den italienske indenrigsminister, Angelino Alfano, fremsat et forslag om at outsource 
eftersøgnings- og redningsarbejde samt kontrol af EU's søgrænser til lande som f.eks. Egypten og 
Tunesien, som ifølge forslaget skulle bringe de reddede migranter ind til deres kyster. Forslaget, som 
sigter mod at skabe en "reelt afskrækkende virkning, således at færre migranter vil være rede til at 
sætte deres liv på spil for at nå frem til Europas kyster", blev forelagt for Frankrig, Tyskland, Spanien 
og Kommissionen i tilknytning til samlingen i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 12. marts 
2015 og blev drøftet yderligere på et møde i Kommissionen tirsdag den 17. marts 2015.  

Sideløbende med disse drøftelser, drøftede indenrigsministrene i Rådet for Retlige og Indre 
Anliggender ligeledes mulighederne for at oprette flygtningelejre i Nordafrika samt muligheden for at 
behandle asylansøgninger i disse lejre – et forslag, der over de seneste 15 år gentagne gange er 
blevet afvist af Kommissionen og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) i betragtning af de 
mange retlige og praktiske hindringer forbundet hermed, bl.a. risikoen for at overtræde det 
internationale princip om non-refoulement. 

– Hvad er Kommissionens holdning til det uofficielle dokument, som blev forelagt af den 
italienske minister Alfano? Kan Kommissionen uddybe, hvorvidt et sådant forslag er i 
overensstemmelse med EU's og den internationale lovgivning på asylområdet, herunder 
princippet om non-refoulement? 

– Er der i betragtning af tidspunktet for sådanne initiativer og Kommissionens deltagelse i disse 
drøftelser planer om at medtage outsourcing af eftersøgnings- og redningsarbejde og/eller 
ekstern behandling af asylansøgninger på den europæiske dagsorden for migration?  

– Kan Kommissionen uddybe, hvilke retlige og praktiske hindringer der i øjeblikket er for ekstern 
fælles behandling? 

– Påtænker Kommissionen i forbindelse med sin kommende europæiske dagsorden for 
migration at forelægge forslag om muligheder for, at både asylansøgere og migranter kan 
komme sikkert og lovligt til EU, som rækker ud over revisionen af direktivet om det blå kort og 
de eksisterende initiativer om genbosættelse, og har Kommissionen en holdning til de 
henstillinger, som UNHCR har fremsat i bilaget til sin skrivelse til Kommissionen, der blev 
fremsendt den 2. marts 2015? 
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