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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artiklarna 4, 18 och 19,

– med beaktande av konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, som 
undertecknades i Genève den 28 juli 1951, och dess tilläggsprotokoll från 1967,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 
13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)1,

– med beaktande av FN:s globala pakt för säker, kontrollerad och laglig migration och 
FN:s globala flyktingpakt, som följde på New York-deklarationen om flyktingar och 
migranter, enhälligt antagen av FN:s generalförsamling den 19 september 2016,

– med beaktande av den bedömning av det europeiska mervärdet av humanitära visum 
som utarbetats av Europaparlamentets utredningstjänst,

– med beaktande av artiklarna 46 och 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A8-0423/2018), och av följande skäl:

A. Trots åtskilliga meddelanden och begäranden om säkra lagliga vägar som ger tillträde 
till EU:s territorium för personer som söker internationellt skydd finns det för 
närvarande ingen harmonisering på unionsnivå i fråga om förfaranden för skyddad 
inresa och ingen rättslig ram på unionsnivå för humanitära visum, dvs. viseringar som 
utfärdas för möjligheten att nå fram till medlemsstaternas territorium i syfte att söka 
internationellt skydd.

1 EUT L 243, 15.9.2009, s. 1.



B. Enligt Europeiska unionens domstols dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/161, X och 
X mot État Belge, är medlemsstaterna enligt unionsrätten inte skyldiga att bevilja 
humanitärt visum till personer som önskar bege sig till deras territorium för att söka 
asyl, men att de är fria att göra detta på grundval av sin nationella lagstiftning. I detta 
avgörande tolkas befintlig unionslagstiftning, som kan komma att ändras.

C. Ett antal medlemsstater har i nuläget eller har tidigare haft nationella system för att 
utfärda humanitära visum eller uppehållstillstånd i syfte att garantera nationella 
förfaranden för skyddad inresa för behövande.

D. Antalet personer som tagits emot på grundval av nationella inreseförfaranden för 
humanitärt skydd eller genom vidarebosättning är fortfarande lågt i förhållande till de 
globala behoven, med betydande skillnader mellan olika medlemsstater. 
Tillämpningsområdet för nationella inreseförfaranden för humanitärt skydd och 
vidarebosättning har getts en snäv definition och är, när det gäller vidarebosättning, 
strikt kopplat till kriterierna sårbarhet och registrering som flykting vid 
FN:s flyktingkommissariat.

E. Som en följd av detta har uppskattningsvis 90 procent av dem som beviljats 
internationellt skydd rest till unionen på irreguljära sätt, vilket har lett till att de 
stigmatiserats redan innan de kommit fram till medlemsstaternas yttre gränser.

F. Bland annat är ensamstående kvinnor som reser ensamma eller med barn, kvinnliga 
familjeförsörjare, gravida och ammande kvinnor, personer med funktionsnedsättningar, 
tonårsflickor och äldre kvinnor särskilt utsatta längs migrationsvägarna till Europa och 
de löper en särskild och större risk för könsrelaterat våld, såsom våldtäkt, våld och 
risken att människosmugglare och människohandlare försöker utnyttja dem för sexuella 
och ekonomiska ändamål. Kvinnor och flickor tenderar dessutom att vara mer utsatta 
för alla former av utnyttjande – såsom arbetskraftsexploatering och sexuellt utnyttjande 
– längs migrationsvägarna till unionen och tvingas ofta till överlevnadssex i utbyte mot 
att få fortsätta sin resa. 

G. Det mänskliga priset för denna politik har beräknats till minst 30 000 dödsfall längs 
unionens gränser sedan år 2000. En unionsrättslig ram behövs omgående, som ett sätt 
att ta itu med de oacceptabla dödstalen på Medelhavet och på migrationsvägarna till 
EU, för att verkligen bekämpa människosmuggling och utsatthet för människohandel, 
arbetskraftsutnyttjande och våld, för att på ett välordnat sätt kunna hantera ankomsten 
och få till stånd ett värdigt mottagande och rättvis handläggning av asylansökningar och 
för att optimera medlemsstaternas och unionens budget för asyl, förfaranden, 
gränskontroller och sök- och räddningsinsatser samt för att uppnå enhetliga rutiner 
i unionens regelverk på asylområdet.

H. Europaparlamentet har försökt att inkludera bestämmelser i denna anda i förordning 
(EG) nr 810/2009.

I. Både rådet och kommissionen har förkastat de ändringsförslagen, bland annat med 
motiveringen att sådana bestämmelser inte bör ingå i förordning (EG) nr 810/2009, 

1 Domstolens dom av den 7 mars 2017, X och X mot État Belge, C-638/16, 
ECLI:EU:C:2017:173.



eftersom dess tillämpningsområde endast omfattar viseringar för kortare vistelse.

J. Europaparlamentet har därför, i och med kommissionens passivitet, beslutat att gå 
vidare genom att utarbeta denna resolution om humanitära visum.

K. Det genomfördes ett omfattande arbete, även med hjälp av sakkunniga, för att utarbeta 
de rekommendationer som bifogas denna resolution.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av artikel 77.2 a i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och före den 31 mars 2019 
förelägga parlamentet ett förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt 
humanitärt visum, i enlighet med de rekommendationer som bifogas.

2. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ha möjlighet att utfärda europeiska 
humanitära visum till personer som söker internationellt skydd för att göra det möjligt 
för dessa personer att resa in på den medlemsstats territorium som utfärdar visumet, 
endast i syfte att göra en ansökan om internationellt skydd i den medlemsstaten,

3. Europaparlamentet anser att europeiska humanitära visum bör komplettera och inte 
ersätta befintliga nationella inreseförfaranden för humanitärt skydd, 
vidarebosättningsförfaranden och spontana ansökningar inom ramen för internationell 
flyktingrätt, och att medlemsstaterna även fortsättningsvis bör ha exklusiv behörighet att 
besluta om att utfärda europeiska humanitära visum.

4. Europaparlamentet anser att ett initiativ om europeiska humanitära visum inte bör 
påverka andra migrationspolitiska initiativ, inte heller de som syftar till att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till migration. 

5. Europaparlamentet betonar att det finns ett akut behov av säkra och lagliga vägar till 
unionen, och att ett europeiskt humanitärt visum bör vara en sådan väg, som också är 
särskilt viktig ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor är särskilt sårbara och 
därför i högre grad utsätts för sexuellt och könsbaserat våld längs migrationsvägar och 
på mottagningscentrum. Parlamentet betonar att sårbara ekonomiska samt andra typer 
av beroendeställningar ofta försätter kvinnor och flickor i tredjeländer i en situation som 
gör det ännu svårare för dem än för män att på ett säkert sätt söka asyl.

6. Europaparlamentet anser att en del av det begärda förslagets ekonomiska konsekvenser 
ska täckas av unionens allmänna budget som ett konkret uttryck för principen om 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i fråga om de ekonomiska 
konsekvenserna, mellan medlemsstaterna, i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och de 
bifogade rekommendationerna till kommissionen och rådet samt till de nationella 
parlamenten, Europeiska unionens domstol, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska 
unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning och Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter.



BILAGA TILL RESOLUTIONEN:
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör

1. FORM OCH TITEL FÖR DET INSTRUMENT SOM SKA ANTAS

– vara en separat rättsakt som ska antas i form av en förordning med titeln 
”Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeisk humanitärt 
visum”,

2. RÄTTSLIG GRUND

– ha artikel 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som 
rättslig grund,

3. MOTIVERING

– motiveras av 

– den nuvarande luckan i unionslagstiftningen som (utöver 
vidarebosättningsförfaranden som gäller för sårbara flyktingar) inte innehåller 
några bestämmelser om förfaranden, vare sig i EU:s regelverk för viseringar eller 
för gränser och asylfrågor, när det gäller inresa till medlemsstaternas territorium 
för skyddssökande personer, och uppskattningsvis 90 procent av de personer som 
sedan erkänns som flyktingar och personer som åtnjuter subsidiärt skydd når 
medlemsstaternas territorium via irreguljära,1 ofta livshotande vägar, 

– risken för fragmentering, allteftersom medlemsstaterna i allt större utsträckning 
inrättar sina egna program och förfaranden för inresetillstånd av humanitära skäl, 
vilket strider mot det allmänna målet enligt artikel 78.1 i EUF-fördraget om att 
utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd, 
och även leder till en risk för att dessa olika system undergräver en enhetlig 
tillämpning av gemensamma bestämmelser för tredjelandsmedborgares inresa till 
medlemsstaternas territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 810/20092 och (EU) 2016/3993, 

1 HEIN/DONATO (CIR) 2012: Exploring avenues for protected entry in Europe 
(Möjligheter till skyddad inresa till Europa), s. 17.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om 
införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 
15.9.2009, s. 1). 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en 
unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 
23.3.2016, s. 1).



– de höga kostnader som hör samman med ett fortsatt status quo, i mänskligt men 
även i socialt, ekonomiskt och budgetmässigt hänseende, för de berörda 
tredjelandsmedborgarna (smugglingsavgifter, risk för människohandel och 
utnyttjande, risk för förföljelse, död och misshandel m.m.) och för 
medlemsstaterna och unionen (större budget för sök- och räddningsinsatser, även 
för den privata sjöfarten, gränsskydd, samarbete med tredjeländer, asylförfaranden 
och eventuellt återvändande vid avvisade ansökningar om internationellt skydd 
samt kampen mot organiserad brottslighet, människohandel och 
människosmuggling osv.), 

– att en åtgärd har ett mervärde för unionen, i fråga om att säkerställa 
överensstämmelse med unionens värden, såsom grundläggande rättigheter, 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och de asylsökandes tillit till 
systemet, rättssäkerhet, förutsebarhet och enhetlig tillämpning och enhetligt 
genomförande av reglerna och när det gäller att uppnå stordriftsfördelar och att 
minska de ovannämnda kostnaderna för ett status quo;

– Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/32/EU1 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/20132 endast 
är tillämpliga på medlemsstaternas territorium, medan det för närvarande inte finns 
tillräckligt med lagliga vägar för asylsökande att nå detta territorium;

– Europaparlamentet påminner om att unionens gemensamma europeiska asylsystem ska 
vara tillämpligt efter det att en asylansökan lämnats in i en medlemsstat;

– Europaparlamentet betonar att ett avslag på en ansökan om ett europeiskt humanitärt 
visum på intet sätt påverkar rätten att ansöka om asyl inom unionen och inte heller 
hindrar den sökande från att vända sig till andra tillgängliga skyddssystem,

4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

– ha som mål att fastställa bestämmelser om de förfaranden och villkor enligt vilka en 
medlemsstat får utfärda ett europeiskt humanitärt visum till personer som söker 
internationellt skydd, att tillåta att dessa personer reser in på den medlemsstats 
territorium som utfärdar visumet, endast i syfte att göra en ansökan om internationellt 
skydd i den medlemsstaten,

– ha ett tillämpningsområde som omfattar tredjelandsmedborgare som är skyldiga att ha 
visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser, i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 539/20013, och vars påståenden om utsatthet eller risk för förföljelse 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 
29.6.2013, s. 60).

2 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 (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

3 Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av 
förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 



enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU1 är uppenbart 
välgrundade, men som inte redan omfattas av vidarebosättningsprocessen enligt 
definitionen i de nationella vidarebosättningssystemen eller det nya förslaget till 
förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20142 eller rådets direktiv 
2001/55/EG3,

– från sitt tillämpningsområde utesluta familjemedlemmar som annars skulle ha rätt att 
återförenas med sin familj i en medlemsstat i rimlig tid i enlighet med unionens andra 
rättsakter eller nationell lagstiftning,

5. FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV HUMANITÄRA VISUM 

– föreskriva att sådana viseringsansökningar ska lämnas in direkt, på elektronisk väg eller 
skriftligen, vid ett konsulat eller en ambassad för någon av medlemsstaterna,

– fastställa praktiska tillvägagångssätt för sådana viseringsansökningar, som ska inbegripa 
ifyllande av ett ansökningsformulär, tillhandahållande av uppgifter om den sökandes 
identitet, inbegripet biometriska kännetecken, och angivande av skälen till rädslan för 
förföljelse eller allvarlig skada, som i möjligaste mån ska vara dokumenterade,

– föreskriva att den som ansöker om en sådan visering ska bjudas in till en intervju (vid 
behov med bistånd av en tolk), som också kan genomföras på distans med hjälp av 
audio- och videokommunikation, för att säkerställa en lämplig skydds-, säkerhets- och 
konfidentialitetsnivå,

– föreskriva att de handlingar som lämnas in ska bedömas, även med avseende på deras 
äkthet, av en behörig, oberoende och opartisk myndighet med adekvat kunskap och 
expertis i frågor som rör internationellt skydd,

– föreskriva att ansökningar om en sådan visering ska bedömas på grundval av den 
sökandes förklaring och intervju och, i förekommande fall, styrkande handlingar, utan 
att en fullständig process för fastställande av status genomförs,

– föreskriva att varje sökande av sådan visering, innan viseringen i fråga utfärdas, ska bli 
föremål för en säkerhetskontroll genom sökning i relevanta nationella databaser och 
unionens databaser helt i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, för att 

passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare 
är undantagna från detta krav(EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).

1 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 (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

2 2016/0225(COD). 
3 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 (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).



säkerställa att han eller hon inte utgör en säkerhetsrisk, 

– föreskriva att beslut i sådana viseringsansökningar ska fattas inom 15 kalenderdagar 
från datumet för inlämnande av ansökan,

– föreskriva att beslutet om ansökan ska meddelas den sökande och att det ska vara 
individanpassat, skriftligt och motiverat,

– föreskriva att en tredjelandsmedborgare som nekats ett sådant visum ska ha den 
möjlighet till överklagande som för närvarande föreskrivs vid avslag på ansökan om 
visering för kortare vistelse eller nekad inresa vid gränsen,

6. UTFÄRDANDE AV ETT HUMANITÄRT VISUM

– föreskriva att en sådan visering utfärdas i form av ett gemensamt klistermärke och 
införs i informationssystemet för viseringar,

– föreskriva att ett humanitärt visum så snart det utfärdats innebär att dess innehavare 
tillåts att resa in på den medlemsstats territorium som utfärdar visumet, endast i syfte att 
lämna in en ansökan om internationellt skydd i den medlemsstaten,

7. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION 

– föreskriva att ansökningar om en sådan visering ska bedömas av ordentligt utbildad 
personal, 

– föreskriva att sådan personal kan utstationeras antingen vid ambassader eller konsulat 
eller i medlemsstaterna, ifall ansökningar överförs elektroniskt och intervjuer 
genomförs på distans,

– föreskriva att vissa aspekter av processen – som inte innebär något urval på förhand av 
ärenden, någon bedömning eller något beslutsfattande av något slag – kan skötas av 
externa tjänsteleverantörer, däribland tillhandahållande av information, schemaläggande 
av tider för intervjuer och insamling av biometriska kännetecken,

– föreskriva att lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa skydd och säkerhet för 
uppgifter samt konfidentialitet vid kommunikation,

– föreskriva att medlemsstaterna ska samarbeta med varandra, med unionsbyråer och 
unionsorgan, med internationella organisationer, med statliga och icke-statliga 
organisationer samt med andra relevanta berörda parter för att säkerställa harmoniserad 
tillämpning av rättsakten i fråga,

– föreskriva att information om förfaranden och villkor för en sådan visering samt om 
villkor och förfaranden för att få internationellt skydd på medlemsstaternas territorium 
ska göras allmänt tillgänglig, däribland på webbplatserna för medlemsstaternas 
ambassader och konsulat och via Europeiska utrikestjänsten,



8. SLUTBESTÄMMELSER

– föreskriva att betydande ekonomiskt stöd från Fonden för integrerad gränsförvaltning 
görs tillgängligt för medlemsstaterna för dess genomförande,

– föreskriva att en medlemsstat som utfärdar ett sådant humanitärt visum har tillgång till 
samma ersättning från Asyl-, migrations- och integrationsfonden som när en 
medlemsstat tar emot en flykting genom den europeiska ramen för vidarebosättning,

9. ÄNDRING AV ANDRA RÄTTSAKTER

– föreskriva ändringar av

– förordning (EG) nr 810/2009 för att tydliggöra att bestämmelserna i förordningen 
om inrättande av ett europeiskt humanitärt visum gäller för personer som söker 
internationellt skydd,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/20081 så att det föreskrivs 
att ansökningar om europeiska humanitära visum ska föras in i 
informationssystemet för viseringar,

– Förordning (EU) 2016/399 för att anpassa inresevillkoren för personer som 
erhållit ett europeiskt humanitärt visum,

– Fonden för integrerad gränsförvaltning så att det föreskrivs finansiering till 
medlemsstaterna för genomförandet av förordningen om inrättande av ett 
europeiskt humanitärt visum,

– artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och 
Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna2 och rådets direktiv 2001/51/EG3, i syfte att undanta transportörer som 
befordrar tredjelandsmedborgare från ansvar, skyldigheter och påföljder i fall där 
de involverade tredjelandsmedborgarna förklarar sig ha för avsikt att ansöka om 
internationellt eller humanitärt skydd på medlemsstaternas territorium.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om 
informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av 
uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, 
s. 60). 

2 EUT L 239, 22.9.2000, s. 19. 
3 Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i 

artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT 
L 187, 10.7.2001, s. 45).


