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Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
Europaparlamentets resolution av den 27 mars 2019 om kommissionens delegerade 
förordning av den 14 december 2018 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och 
integrationsfonden (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)08466),

– med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 
16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av 
rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG1, särskilt 
artiklarna 16.2 och 26.5,

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I kommissionens delegerade förordning föreslås i artikel 1 en ändring av bilaga II till 
förordning (EU) nr 516/2014 genom tillägg av en särskild åtgärd som rör ”… 
inrättande, utveckling och drift av lämpliga anläggningar för mottagande, inkvartering 
och förvar samt motsvarande tjänster för personer som ansöker om internationellt skydd 
eller tredjelandsmedborgare som befinner sig i en medlemsstat och inte eller inte längre 
uppfyller villkoren för inresa och/eller vistelse …”.

B. I kommissionens delegerade förordning föreslår man att ”kontrollerade centrum” ska 
inkluderas i denna nya särskilda åtgärd, och att medlemsstaterna därför ska få 
finansiering för inrättande, utveckling och drift av sådana ”kontrollerade centrum”.

C. ”Kontrollerade centrum” är ett kontroversiellt begrepp vars lagenlighet kan ifrågasättas 
och som inte existerar inom ramen för unionsrätten och inte heller har godkänts av 
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medlagstiftarna.

D. Parlamentet anser att ett sådant begrepp inte bör finansieras om det inte – respektive 
förrän det – definierats i vederbörlig ordning genom ett lämpligt lagstiftningsinstrument 
som antagits av medlagstiftarna, med närmare uppgifter om den rättsliga grunden för 
ett sådant begrepp samt begreppets art, syfte och mål.

1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda 
i kraft.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt 
till medlemsstaternas regeringar och parlament.


