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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik 
över migration och internationellt skydd
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0375)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0279/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8a (nytt)

(8a) Denna förordning bör inte omfatta 
uppskattade siffror över antalet personer 
som är olagligt bosatta i medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör inte tillhandahålla 
kommissionen (Eurostat) sådana 
uppskattade siffror eller uppgifter om 
personer som olagligt vistas på deras 
territorium, även om dessa personer kan 
ingå i befolkningsstatistiken i vissa 
undersökningar.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

När det gäller personer som olagligt vistas i medlemsstaterna ligger det i sakens natur att 
vetenskapligt baserade statistiska uppgiftssamlingar saknas. Statistiska uppskattningar låter 
sig inte heller göras. Därför bör dessa relevanta men osäkra uppgifter inte ingå i 
gemenskapsstatistiken.

Emellertid föreligger inga problem om dessa uppgifter används i samband med 
befolkningsstatistiken vid undersökningar.

Ändringsförslag 2
Skäl 12a (nytt)

(12a) I sin resolution om genomförandet 
av lagstiftningen om finansiella tjänster 
av den 5 februari 2002 begärde 
Europaparlamentet att parlamentet och 
rådet bör få jämbördiga roller när det 
gäller att övervaka det sätt på vilket 
kommissionen utövar sin verkställande
roll, i syfte att avspegla parlamentets 
lagstiftningsbefogenheter i enlighet med 
artikel 251 i EG-fördraget. Kommissionen 
gav sitt stöd åt denna begäran i den 
högtidliga förklaring som dess ordförande 
gjorde inför parlamentet samma dag. Den 
11 december 2002 föreslog kommissionen 
ändringar i beslut 1999/468/EG 
(KOM(2002)0719, ändrat den 
22 april 2004 (KOM(2004)0324).
Europaparlamentet anser inte att detta 
förslag beaktar parlamentets 
lagstiftningsbefogenheter. Enligt 
Europaparlamentets åsikt bör parlamentet
och rådet ha möjlighet att inom en 
fastställd tidsperiod utvärdera 
överlåtandet av 
genomförandebefogenheter till 
kommissionen. Därför är det lämpligt att 
begränsa den tid under vilken 
kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, led b
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(b) Medborgarskap och födelseland för de 
fysiska personer som är bosatta på 
medlemsstaternas territorium.

(b) Medborgarskap och födelseland för de 
personer som är bosatta på 
medlemsstaternas territorium.

Motivering

Begreppet ”fysiska” innebär här inte något informationstillägg.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 1, led a

(a) varaktigt bosatt: en plats där en person 
normalt har sin dygnsvila, bortsett från 
tillfällig frånvaro för rekreation, semester, 
besök av vänner och släktingar, affärer, 
läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd,

(a) varaktigt bosatt: en plats där en person 
normalt har sin dygnsvila, bortsett från 
tillfällig frånvaro för rekreation, semester, 
besök av vänner och släktingar, affärer, 
läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd; 
om en sådan plats saknas, avses platsen 
för lagenlig eller registrerad bosättning,

Motivering

Platsen för lagenlig eller registrerad bosättning bör tillåtas som referens för länder som har 
befolkningsregister, i syfte att se till att begreppet ”varaktigt bosatt” blir hanterligt.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 1, led b

(b) invandring: åtgärd genom vilken en 
fysisk person varaktigt bosätter sig på en 
medlemsstats territorium under en period 
som är, eller förväntas vara, minst 
tolv månader, och tidigare har varit bosatt i 
en annan medlemsstat eller ett tredjeland,

(b) invandring: åtgärd genom vilken en 
person varaktigt bosätter sig på en 
medlemsstats territorium under en period 
som är, eller förväntas vara, minst 
tolv månader, och tidigare har varit bosatt i 
en annan medlemsstat eller ett tredjeland,

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Motivering

Begreppet ”fysisk” innebär här inte något informationstillägg.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1, led ca (nytt)
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(ca) medborgarskap: en särskild rättslig 
anknytning som finns mellan en individ 
och en stat och som förvärvats vid födseln 
eller genom naturalisering, vare sig 
genom förklaring, valmöjlighet, giftermål 
eller på annat sätt i enlighet med nationell 
lagstiftning,

Motivering

Syftet är att definiera ett nyckelbegrepp i förordningen. Definitionen är hämtad från FN:s 
rekommendationer.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 1, led cb (nytt)

(cb) födelseland: det land där modern var 
bosatt (i förekommande fall inom dess 
nuvarande gränser) vid 
födelsetidpunkten, eller – om detta inte är 
tillämpligt – det land där födseln skedde 
(i förekommande fall inom dess 
nuvarande gränser),

Motivering

Syftet är att definiera ett nyckelbegrepp i förordningen; de länder det hänvisas till bör 
betraktas enligt sina nuvarande gränser. Om detta inte är tillämpligt får andra definitioner 
användas (som gränserna vid födelsetidpunkten). Definitionen är hämtad från FN:s 
rekommendationer.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, punkt 1, led ma (nytt)

(ma) yttre gräns: en yttre gräns i enlighet 
med definitionen i artikel 2.2 i
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 562/2006 av den 
15 mars 2006 om en gemenskapskodex 
om gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna)1,
______________
1 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.
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Motivering

Syftet är att definiera ett nyckelbegrepp i förordningen. Den förordning det hänvisas till 
innehåller en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna).

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 1, led mb (nytt)

(mb) tredjelandsmedborgare som nekas 
inresa: tredjelandsmedborgare som nekas 
inresa vid en yttre gräns eftersom denne
inte uppfyller alla inresevillkor enligt 
artikel 5.1 i förordning (EG) nr 562/2006 
och inte tillhör någon av 
personkategorierna i artikel 5.4 i den 
förordningen,

Motivering

Syftet är att definiera ett nyckelbegrepp i förordningen. Tillägg av definitionen i enlighet med 
definitionen från centrumet för information, diskussion och utbyte i frågor som rör passage av 
gränser och invandring (Cirefi).

Ändringsförslag 10
Artikel 2, punkt 1, led mc (nytt)

(mc) olagligt närvarande 
tredjelandsmedborgare: 
tredjelandsmedborgare som officiellt 
konstateras befinna sig på en 
medlemsstats territorium och som inte 
uppfyller, eller inte längre uppfyller, 
villkoren för vistelse eller bosättning i 
denna medlemsstat,

Motivering

Syftet är att definiera ett nyckelbegrepp i förordningen. Definitionen grundas på den i 
kodexen om Schengengränserna. Eftersom artikel 13 i denna kodex föreskriver att det skall 
samlas in statistik om antalet personer som nekats inresa, införs längre ner i förordningen 
(i artikel 5) en hänvisning till artikel 13 i koden.

Ändringsförslag 11
Artikel 2, punkt 1, led n
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(n) vidarebosättning: beviljande av 
tillstånd till tredjelandsmedborgare att 
vistas i en av medlemsstaterna i syfte att 
erhålla internationellt skydd inom ramen 
för ett schema på nationell nivå eller EU-
nivå för vidarebosättning.

(n) vidarebosättning: överföring av
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer, på grundval av en bedömning 
av deras behov av internationellt skydd
och en hållbar lösning, till en medlemsstat 
där de får bosätta sig med trygg rättslig 
ställning.

Motivering

Syftet är att förtydliga definitionen av ett nyckelbegrepp som används i artikel 4.2 h i denna
förordning.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 2

2. Vid behov kan definitionerna i punkt 1 
anpassas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 11.2.

utgår

Motivering

Vid behov kan definitionerna i punkt 1 anpassas i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 11.2.

Någon särskild bestämmelse behövs inte.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, punkt 3

3. Vid behov av att säkerställa 
harmonisering av den statistik som avses i 
denna förordning, kan ytterligare 
definitioner till dem som getts i punkt 1 
antas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 11.2.

utgår

Motivering

Vid behov av att säkerställa harmonisering av den statistik som avses i denna förordning, kan 
ytterligare definitioner utöver dem i punkt 1 antas i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 11.2.

Någon särskild bestämmelse behövs inte.
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Ändringsförslag 14
Artikel 2, punkt 4

4. Det faktum att en medlemsstat inte är 
bunden av en eller flera av de rättsliga 
texter som avses i definitionerna i punkt 1 
skall inte befria medlemsstaten från att 
tillhandahålla statistik som faller under 
denna förordnings räckvidd.

4. Det faktum att en medlemsstat inte är 
bunden av en eller flera av de rättsliga 
texter som avses i definitionerna i punkt 1 
skall inte befria medlemsstaten från 
skyldigheten att använda definitionerna i 
den punkten när den samlar in, 
sammanställer och tillhandahåller 
statistik som faller under denna förordnings 
räckvidd.

Motivering

Syftet är att förtydliga att definitionerna skall tillämpas enbart för den statistik som samlas in 
i enlighet med denna lagstiftning, och att avsikten inte är driva igenom förändringar i de 
rättsliga och administrativa förfaranden som används i länder som inte omfattas av 
motsvarande rättsakter.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, punkt 1, led b

(b) Antalet utvandrare som flyttar från en 
medlemsstats territorium vidareuppdelat på 
följande sätt:

(b) Antalet utvandrare som flyttar från en 
medlemsstats territorium vidareuppdelat 
enligt kriterierna medborgarskap, ålder, 
kön och nästa bosättningsland.

(i) Medborgarskap efter ålder och kön.

(ii) Födelseland efter ålder och kön.
(iii) Nästa bosättningsland efter ålder och 
kön.

Motivering

Med tanke på bristen på uppgifter om utvandrare är det inte nödvändigt att föreskriva en 
vidareuppdelning enligt tre olika underpunkter.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, punkt 1, led c, inledningen

(c) Fysiska personer som har sin 
bosättning i medlemsstaten vidareuppdelat 
på följande sätt:

(c) Personer som har sin bosättning i 
medlemsstaten vid slutet av 
referensperioden, vidareuppdelat på 
följande sätt:
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Motivering

Begreppet ”fysiska” innebär här inte något informationstillägg.

Uttrycket ”vid slutet av referensperioden” läggs till för att förtydliga referensdatum för dessa 
punktdata.

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 1, led d

(d) Fysiska personer som har förvärvat
medlemsstatens medborgarskap 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.

(d) Personer som är varaktigt bosatta på
medlemsstatens territorium, som under 
referensåret förvärvat medborgarskap i 
denna medlemsstat 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.

Motivering

Begreppet ”fysiska” innebär här inte något informationstillägg.

Uttrycket ”är varaktigt bosatta på … territorium” läggs till för att förtydliga att enbart 
naturalisering av personer som bor i medlemsstaten är relevant för medlemsstaternas 
befolkningsstatistik (härigenom utesluts naturalisering av personer som lever utomlands).

Uttrycket ”under referensåret” läggs till för att förtydliga att det rör sig om perioddata, inte 
om punktdata.

Ändringsförslag 18
Artikel 3, punkt 2

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tio månader 
efter referensåret. Första referensåret skall 
vara 2006.

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tio månader 
efter referensåret. Första referensåret skall 
vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.
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Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 1, led a

(a) Antalet personer som har lämnat in en 
ansökan om internationellt skydd eller som 
omfattas av en sådan ansökan som 
familjemedlem.

(a) Antalet personer som har lämnat in en 
ansökan om internationellt skydd eller som 
omfattas av en sådan ansökan som 
familjemedlem under referensperioden.

Motivering

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Ändringsförslag 20
Artikel 4, punkt 1, led b

(b) Antalet personer som omfattas av
ansökningar om internationellt skydd under 
beaktande av ansvarig nationell myndighet 
i slutet av referensperioden.

(b) Antalet personer som är föremål för
ansökningar om internationellt skydd under 
beaktande av ansvarig nationell myndighet 
i slutet av referensperioden.

Motivering

Statistik över antalet ”personer” som ansöker om internationellt skydd omfattas redan av 
artikel 8.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 1, led c

(c) Beslut i första instans som avslår 
ansökan om internationellt skydd där 
ansökningarna avvisas eller är 
ogrundade.

utgår

Motivering

Denna punkt flyttas till en ny punkt 1a, från led a till led e, och det krävs leverans endast en 
gång i kvartalet, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 1, led d

(d) Beslut i första instans om beviljande utgår
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eller återkallande av flyktingstatus.

Motivering

Denna punkt flyttas till en ny punkt 1a, från led a till led e, och det krävs leverans endast en 
gång i kvartalet, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 1, led e

(e) Beslut i första instans om beviljande 
eller återkallande av status som 
skyddsbehövande i övrigt.

utgår

Motivering

Denna punkt flyttas till en ny punkt 1a, från led a till led e, och det krävs leverans endast en 
gång i kvartalet, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 1, led f

(f) Beslut i första instans om beviljande 
eller återkallande av tillfälligt skydd.

utgår

Motivering

Denna punkt flyttas till en ny punkt 1a, från led a till led e, och det krävs leverans endast en 
gång i kvartalet, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 1, led g

(g) Andra beslut i första instans om 
beviljande, avvisande eller återkallande av 
tillstånd att stanna av humanitära eller 
andra skäl enligt nationell lagstiftning.

utgår

Motivering

Denna punkt flyttas till en ny punkt 1a, från led a till led e, och det krävs leverans endast en 
gång i kvartalet, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
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uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 1, led h

(h) Ansökningar om internationellt skydd 
som dragits tillbaka.

(h) Ansökningar om internationellt skydd 
som dragits tillbaka under 
referensperioden.

Motivering

Här ges en mer precis beskrivning av de uppgifter som behövs.

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

Denna statistik skall vidareuppdelas efter 
ålder och kön, och efter de berörda 
personernas medborgarskap. Den skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom två 
månader efter referensmånaden. Den första 
referensmånaden skall vara januari 2006.

Denna statistik skall vidareuppdelas efter 
ålder och kön, och efter de berörda 
personernas medborgarskap. Den skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom två 
månader efter referensmånaden. Det första 
referensåret skall vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall tillhandahålla 
kommissionen (Eurostat) statistik om 
följande:
(a) Personer som omfattas av beslut i 
första instans som avslår ansökan om 
internationellt skydd där ansökningarna 
avvisas eller är ogrundade, där dessa 
beslut fattats av ett administrativt eller 
rättsligt organ under referensperioden.
(b) Personer som omfattas av beslut i 
första instans om beviljande eller 
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återkallande av flyktingstatus, där dessa 
beslut fattats av ett administrativt eller 
rättsligt organ under referensperioden.
(c) Personer som omfattas av beslut i 
första instans om beviljande eller 
återkallande av status som 
skyddsbehövande i övrigt, där dessa beslut 
fattats av ett administrativt eller rättsligt 
organ under referensperioden.
(d) Personer som omfattas av beslut i 
första instans om beviljande eller 
återkallande av tillfälligt skydd, där dessa 
beslut fattats av ett administrativt eller 
rättsligt organ under referensperioden.
(e) Personer som omfattas av andra beslut 
i första instans om beviljande, avvisande 
eller återkallande av tillstånd att stanna 
av humanitära skäl enligt nationell 
lagstiftning om internationellt skydd, där 
dessa beslut fattats av ett administrativt 
eller rättsligt organ under 
referensperioden.
Denna statistik skall vidareuppdelas efter 
ålder och kön, och efter de berörda 
personernas medborgarskap. Den skall 
hänvisa till referensperioder om 
tre kalendermånader och tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom 
två månader efter referensperioden. Den 
första referensperioden skall vara från 
januari till mars 2008.

Motivering

Denna punkt måste skapas för att slå fast att en särskild grupp av uppgifter skall levereras 
kvartalsvis, eftersom det tidigare tillvägagångssättet för insamling och överföring av 
uppgifter inte längre tillämpas av tekniska skäl.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personerna och inte fallen eller besluten.

Ändringsförslag 29
Artikel 4, punkt 2, led a

(a) sökande av internationellt skydd som av 
ansvarig nationell myndighet anses vara 

(a) sökande av internationellt skydd som av 
ansvarig nationell myndighet anses vara 
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ensamkommande barn, ensamkommande barn under 
referensperioden,

Motivering

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Ändringsförslag 30
Artikel 4, punkt 2, led b

(b) beslut om att avslå ansökningar om 
internationellt skydd, inbegripet beslut som 
rör ansökningar som avvisas eller som är 
ogrundade, som fattats av administrativa 
eller rättsliga myndigheter när det gäller 
överklagande eller omprövning,

(b) personer som omfattas av definitiva 
beslut om att avslå ansökningar om 
internationellt skydd, inbegripet beslut som 
rör ansökningar som avvisas eller som är 
ogrundade, som under referensperioden
fattats av administrativa eller rättsliga 
myndigheter när det gäller överklagande
eller omprövning,

Motivering

Uttrycket ”definitiva” har lagts till för att förtydliga att preliminära eller tillfälliga beslut inte 
skall ingå i statistiken.

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personer och inte ärenden eller beslut.

Ändringsförslag 31
Artikel 4, punkt 2, led c

(c) beslut att bevilja eller återkalla 
flyktingstatus som fattats av administrativa 
eller rättsliga myndigheter när det gäller 
överklagande eller omprövning,

(c) personer som omfattas av definitiva 
beslut att bevilja eller återkalla 
flyktingstatus som under referensperioden
fattats av administrativa eller rättsliga 
myndigheter när det gäller överklagande 
eller omprövning,

Motivering

Uttrycket ”definitiva” har lagts till för att förtydliga att preliminära eller tillfälliga beslut inte 
skall ingå i statistiken.
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Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personer och inte ärenden eller beslut.

Ändringsförslag 32
Artikel 4, punkt 2, led d

(d) beslut att bevilja eller återkalla status 
som skyddsbehövande i övrigt som fattats 
av administrativa eller rättsliga 
myndigheter när det gäller överklagande 
eller omprövning,

(d) personer som omfattas av definitiva 
beslut att bevilja eller återkalla status som 
skyddsbehövande i övrigt som under 
referensperioden fattats av administrativa 
eller rättsliga myndigheter när det gäller 
överklagande eller omprövning,

Motivering

Uttrycket ”definitiva” har lagts till för att förtydliga att preliminära eller tillfälliga beslut inte 
skall ingå i statistiken.

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personer och inte ärenden eller beslut.

Ändringsförslag 33
Artikel 4, punkt 2, led e

(e) beslut att bevilja eller återkalla tillfällig 
skyddsstatus som fattats av administrativa 
eller rättsliga myndigheter när det gäller 
överklagande eller omprövning,

(e) personer som omfattas av definitiva 
beslut att bevilja eller återkalla tillfällig 
skyddsstatus som under referensperioden
fattats av administrativa eller rättsliga 
myndigheter när det gäller överklagande 
eller omprövning,

Motivering

Uttrycket ”definitiva” har lagts till för att förtydliga att preliminära eller tillfälliga beslut inte 
skall ingå i statistiken.

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personer och inte ärenden eller beslut.
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Ändringsförslag 34
Artikel 4, punkt 2, led f

(f) andra beslut som fattats av 
administrativa eller rättsliga myndigheter 
när det gäller överklagande eller 
omprövning när det gäller att bevilja, vägra
eller återkalla tillstånd att stanna av 
humanitära skäl eller andra skäl enligt 
nationell lagstiftning,

(f) personer som omfattas av andra 
definitiva beslut som under 
referensperioden fattats av administrativa 
eller rättsliga myndigheter när det gäller 
överklagande eller omprövning när det 
gäller att bevilja eller återkalla tillstånd att 
stanna av humanitära skäl enligt nationell 
lagstiftning om internationellt skydd,

Motivering

Uttrycket ”definitiva” har lagts till för att förtydliga att preliminära eller tillfälliga beslut inte 
skall ingå i statistiken.

Uttrycket ”om internationellt skydd” har införts för att förtydliga att dessa led endast 
omfattar tillstånd att stanna av humanitära skäl i samband med internationellt skydd, men 
inte uppehållstillstånd av andra humanitära skäl, som omfattas av artikel 6.

Uttrycket ”under referensperioden” har lagts till för att förtydliga att det är perioddata som 
efterfrågas och inte punktdata.

Uttrycket ”personer som omfattas av” har lagts till i de fall där uppgifter om beslut 
efterfrågas, i syfte att låta uppgifterna gälla personer och inte ärenden eller beslut.

Ändringsförslag 35
Artikel 4, punkt 2, led g

(g) förfrågningar och överföringar som 
omfattas av förordning (EG) nr 343/2003 
och kommissionens förordning 
(EG) nr 1560/20031,

utgår

______________
1 EUT L 222, 5.9.2003, s. 3.

Motivering

Dublinuppgifterna är ganska specifika och annorlunda än övriga uppgifter. De flyttas till en 
ny punkt.

Ändringsförslag 36
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Artikel 4, punkt 2, led h

(h) personer som valts ut för 
vidarebosättning i medlemsstaten.

(h) personer som beviljats tillstånd att 
bosätta sig i medlemsstaten inom ramarna 
för ett schema på nationell nivå eller 
EU-nivå för vidarebosättning, i det fall ett 
sådant schema genomförs i 
medlemsstaten.

Motivering

Här ges en mer precis beskrivning av de uppgifter som behövs. En definition av 
”vidarebosättning” ges i artikel 2.1 n. Uttrycket ”i det fall ett sådant schema genomförs i 
medlemsstaten” läggs till för att förtydliga att endast de länder som tillämpar denna politik 
bör leverera uppgifter.

Ändringsförslag 37
Artikel 4, punkt 2, stycke 2

Denna statistik skall vidareindelas efter 
ålder och kön, och efter de berörda 
personernas medborgarskap. Den skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2006.

Denna statistik skall vidareindelas efter 
ålder och kön, och efter de berörda 
personernas medborgarskap. Den skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall tillhandahålla 
kommissionen (Eurostat) följande 
statistiska uppgifter i samband med 
tillämpningen av förordning (EG) 
nr 343/2003 och förordning (EG) 
nr 1560/20031:
(a) Antalet begäranden om återtagande 
eller omhändertagande av asylsökande.
(b) De bestämmelser som begärandena 
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enligt led a grundats på.
(c) De beslut som fattats i fråga om 
begäranden enligt led a.
(d) Det antal överföringar som 
förorsakats av beslut enligt led c.
(e) Antalet begäranden om information.
Denna statistik skall hänvisa till 
referensperioder om ett kalenderår och 
tillhandahållas kommissionen (Eurostat) 
inom tre månader efter referensåret. Det 
första referensåret skall vara 2008.
______________
1 Kommissionens förordning (EG) 
nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om 
tillämpningsföreskrifter till rådets 
förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare 
i tredje land har gett in i någon 
medlemsstat (EUT L 222, 5.9.2003, s. 3).

Motivering

Dublinuppgifterna är ganska specifika och annorlunda än övriga uppgifter. De flyttas till 
denna nya punkt.

Det är meningsfullt att ha kvar detaljerna om Dublinuppgifterna i denna förordning, med 
endast några justeringar, som nu beaktas i denna nya punkt i artikel 4.

Ändringsförslag 39
Artikel 5, punkt 2

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder under ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2006.

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder under ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.
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Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 1, led a, led iii

(iii) Giltiga tillstånd vid referensdatumet
(antal utfärdade tillstånd, som inte 
återkallats och löpt ut), vidareindelade efter 
medborgarskap, efter skäl för utfärdande 
av tillståndet samt efter tillståndets 
giltighetstid.

(iii) Giltiga tillstånd vid referensperiodens 
utgång (antal utfärdade tillstånd, som inte 
återkallats och löpt ut), vidareindelade efter 
medborgarskap, efter skäl för utfärdande 
av tillståndet samt efter tillståndets 
giltighetstid.

Motivering

Eftersom de uppgifter det hänvisas till i punkt 1 a iii och i punkt 1 b är punktdata behöver 
referensdatumet inte specificeras.

Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 1, led b

(b) Antalet varaktigt bosatta efter 
medborgarskap.

(b) Antalet varaktigt bosatta vid 
referensperiodens utgång efter 
medborgarskap.

Motivering

Härigenom hänvisas uttryckligen till antalet personer och inte till antalet 
förvaltningsärenden.

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 3

3. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom sex 
månader efter referensåret. Det första 
referensåret skall vara 2006.

3. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder inom ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
kommissionen (Eurostat) inom sex 
månader efter referensåret. Det första 
referensåret skall vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.

Ändringsförslag 43
Artikel 7, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla 
kommissionen (Eurostat) statistik om 
antalet tredjelandsmedborgare som 
återvänder till sina ursprungsländer, 
transiterar, eller återvänder till ett annat 
tredjeland, antingen frivilligt eller 
ofrivilligt till följd av ett administrativt 
eller rättsligt beslut eller enligt en rättsakt 
som innebär en skyldighet att återvända, 
uppdelat efter ålder och kön, och efter
medborgarskap hos de personer som
återvänt.

1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla 
kommissionen (Eurostat) statistik om 

(a) antalet tredjelandsmedborgare som
befunnits vistas illegalt på en 
medlemsstats territorium och som 
omfattas av ett administrativt eller rättsligt 
beslut eller motsvarande som anger eller 
förklarar deras vistelse olaglig och 
ålägger dem skyldighet att lämna 
medlemsstatens territorium, uppdelat efter 
de berördas medborgarskap,
(b) antalet tredjelandsmedborgare som
verkligen lämnat medlemsstatens 
territorium till följd av ett administrativt 
eller rättsligt beslut, i enlighet med led a, 
uppdelat efter de berördas medborgarskap.

Motivering

Genom textens nuvarande lydelse begärs uppgifter enbart om antalet olagliga migranter som 
verkligen fås att återvända. Detta bör bibehållas (det finns kvar i artikel 7.1 b).

Det behövs emellertid också uppgifter om antalet återvändandebeslut. Dessa efterlyses i 
förslaget om en återvändandefond (KOM(2005)0123) för ändamålet att beräkna fördelningen 
av medel medlemsstaterna emellan. Inom kort kommer dessa uppgifter att efterfrågas från 
medlemsstaterna, och det är därför lämpligt att inbegripa dem även i den här förordningen.

Uppdelningen efter ålder och kön togs bort i artikel 7 och bör införas endast med hjälp av 
genomförandeåtgärder enligt villkoren i artikel 8 och i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, 
eftersom de inte är allmänt tillgängliga och inte har högsta prioritet.

Ändringsförslag 44
Artikel 7, punkt 2

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder under ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
hänvisa till referensperioder under ett 
kalenderår och skall tillhandahållas 
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kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2006.

kommissionen (Eurostat) inom tre månader 
efter referensåret. Det första referensåret 
skall vara 2007.

Motivering

Det är inte realistiskt att 2006 skall vara det första referensåret. Att ange 2007 är 
förnuftigare.

Ändringsförslag 45
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Den statistik som avses i punkt 1 skall 
inte omfatta tredjelandsmedborgare som 
överförs från en medlemsstat till en 
annan enligt det förfarande som inrättats 
genom förordning (EG) nr 343/2003 och 
förordning (EG) nr 1560/2003.

Motivering

Personer som flyttas i enlighet med Dublinlagstiftningen utesluts uttryckligen från 
återvändandestatistiken.

Ändringsförslag 46
Artikel 8, punkt 1, led a

(a) För statistik som krävs enligt artikel 3 
efter

utgår

(i) sysselsättning,
(ii) yrke,
(iii) näringsgren,
(iv) utbildning,
(v) ankomstår.

Motivering

Insamling och överföring av uppgifter om utbildning och yrkesutbildning vore önskvärt i 
framtiden. Sådana uppgifter är emellertid för närvarande inte tillgängliga i (de flesta av) 
medlemsstaterna. Nya datakällor skulle behöva göras tillgängliga och användas. Denna 
förordning bör dock leda till en harmonisering av redan befintliga datakällor och uppgifter. 
Med hänsyn till olika – inte enbart rent tekniska – faktorer bör andra uppgifter samlas in på 
gemenskapsnivå i nästa steg. Eftersom många medlemsstater uttryckt allvarlig oro i fråga om 
tillgängligheten när det gäller de ytterligare uppgifter som begärs, föreslås att dessa helt 
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skall utgå.

Ändringsförslag 47
Artikel 8, punkt 1, led b

(b) För statistik som krävs enligt punkt a, 
b och c i artikel 3.1 efter

utgår

region för nuvarande bosättning.

Motivering

Insamling och överföring av uppgifter om utbildning och yrkesutbildning vore önskvärt i 
framtiden. Sådana uppgifter är emellertid för närvarande inte tillgängliga i (de flesta av) 
medlemsstaterna. Nya datakällor skulle behöva göras tillgängliga och användas. Denna 
förordning bör dock leda till en harmonisering av redan befintliga datakällor och uppgifter. 
Med hänsyn till olika – inte enbart rent tekniska – faktorer bör andra uppgifter samlas in på 
gemenskapsnivå i nästa steg. Eftersom många medlemsstater uttryckt allvarlig oro i fråga om 
tillgängligheten när det gäller de ytterligare uppgifter som begärs, föreslås att dessa helt 
skall utgå.

Ändringsförslag 48
Artikel 8, punkt 1, led c, leden i-iii

(i) antal personer som berörs av det 
administrativa beslutet,

(i) antal personer som berörs av ansökan 
eller av det administrativa beslutet,

(ii) typ av skydd, (ii) typ av skydd,
(iii) år då ansökan lämnades in, (iii) år då ansökan lämnades in,

(iiia) antal personer som berörs av 
ansökan, beslut och flyttning i samband 
med tillämpning av förordning (EG) 
nr 343/2003 och förordning (EG) 
nr 1560/2003.

Motivering

Syftet är att föreskriva uppdelning av uppgifterna efter antalet personer som berörs av 
ansökningar, beslut och flyttningar enligt Dublinlagstiftningen.

Ändringsförslag 49
Artikel 8, punkt 1, led e, leden ii och iii

(ii) yrke, utgår
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(iii) ekonomisk verksamhet,

Motivering

Insamling och överföring av uppgifter om utbildning och yrkesutbildning vore önskvärt i 
framtiden. Sådana uppgifter är emellertid för närvarande inte tillgängliga i (de flesta av) 
medlemsstaterna. Nya datakällor skulle behöva göras tillgängliga och användas. Denna 
förordning bör dock leda till en harmonisering av redan befintliga datakällor och uppgifter. 
Med hänsyn till olika – inte enbart rent tekniska – faktorer bör andra uppgifter samlas in på 
gemenskapsnivå i nästa steg. Eftersom många medlemsstater uttryckt allvarlig oro i fråga om 
tillgängligheten när det gäller de ytterligare uppgifter som begärs, föreslås att dessa helt
skall utgå.

Ändringsförslag 50
Artikel 8, punkt 1, led f, stycke 2

skäl för att återvända. (i) skäl för beslut eller rättsakt som 
innebär en skyldighet att lämna 
territoriet,
(ii) ålder,
(iii) kön.

Motivering

Uttrycket ”beslut eller rättsakt som innebär en skyldighet att lämna territoriet” införs i stället 
för ”att återvända” på grund av ändringarna i artikel 7.

Uppdelningen efter ålder och kön togs bort i artikel 7 och bör införas endast med hjälp av 
genomförandeåtgärder enligt villkoren i artikel 8 och i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, 
eftersom de inte är allmänt tillgängliga och inte har högsta prioritet.

Ändringsförslag 51
Artikel 8, punkt 2

2. När kommissionen beslutar om 
ytterligare uppdelningar bör fastställas i 
enlighet med punkt 1, skall den beakta 
behovet av denna information i syfte att 
utveckla och övervaka 
gemenskapspolitiken och beakta tillgången 
till adekvata datakällor.

2. När kommissionen beslutar om 
huruvida ytterligare uppdelningar behövs, 
skall den beakta behovet av denna 
information i syfte att utveckla och 
övervaka gemenskapspolitiken och beakta 
tillgången till adekvata datakällor och den 
kostnad som uppstår.

Motivering

Syftet är att uttryckligen nämna att man vid beslut om ytterligare uppdelningar även kommer 
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att beakta kostnadsaspekten.

Ändringsförslag 52
Artikel 8, punkt 3a (ny)

3a. Förhandlingar om ytterligare 
uppdelningar som kan behövas för 
tillämpningen av artiklarna 3–7 skall 
inledas senast den …*
__________
* Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Motivering

Syftet är att uttryckligen nämna att man vid beslut om ytterligare uppdelningar även kommer 
att beakta EU-politikens behov.

Ändringsförslag 53
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall rapportera till 
kommissionen (Eurostat) om de datakällor 
som används, skälen till valet av dessa 
källor och effekterna av de valda 
datakällorna på statistikens kvalitet.

2. Medlemsstaterna skall rapportera till 
kommissionen (Eurostat) om de datakällor 
som används, skälen till valet av dessa 
källor och effekterna av de valda 
datakällorna på statistikens kvalitet; de 
skall uppdatera kommissionen (Eurostat) 
om förändringar.

Motivering

Syftet är att förtydliga att medlemsstaterna inledningsvis kommer att rapportera till 
kommissionen om datakällor och att de senare kommer att uppdatera denna rapport om så 
behövs.

Ändringsförslag 54
Artikel 10, inledningen

De åtgärder som krävs för att genomföra 
denna förordning, inbegripet åtgärder för 
att beakta ekonomiska och tekniska 
förändringar, skall vidtas i enlighet med 
förfarandet i artikel 11.2. Sådana åtgärder 
skall bl.a. omfatta följande:

De åtgärder som krävs för att genomföra 
denna förordning, inbegripet åtgärder för 
att beakta ekonomiska och tekniska 
förändringar, skall vidtas i enlighet med 
förfarandet i artikel 11.2. Sådana åtgärder 
skall omfatta följande:
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Motivering

Syftet är att se till att förteckningen över åtgärder i leden a–e är uttömmande.

Ändringsförslag 55
Artikel 10, led a

(a) Anpassning av definitionerna och 
antagande av kompletterande definitioner 
enligt vad som föreskrivs i artikel 2.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av ändringarna i artikel 2.2.

Ändringsförslag 56
Artikel 11, punkt 2

2. I fall då hänvisning sker till denna 
punkt skall det föreskrivande förfarandet 
enligt artikel 5 och 7 i rådets 
beslut 1999/468/EG19 tillämpas i enlighet 
med artikel 8 i det.

2. Kommittén skall anta sin 
arbetsordning.

Den period som anges i artikel 5.6 i rådets 
beslut 1999/468/EG skall vara tre 
månader.

Motivering

Rådets rätt att som lagstiftare delvis delegera sina genomförandebefogenheter till 
kommissionen har erkänts av EG-domstolen sedan 1970 (dom i mål 25/70, Köster). I 
domstolens beslut krävdes även att man vid en sådan delegering bör ange principerna och 
villkoren för dess utövande (exempelvis inrättandet av kommittéer med företrädare för 
medlemsstaterna i syfte att bistå kommissionen) och i slutändan även befogenheten att 
återkalla delegeringen.

Dessa principer har infogats i artikel 202 i EG-fördraget. Rådet ”glömde” emellertid i 
samband med genomförandet av artikel 202 (i beslut 1999/468/EG om kommittéförfarandet) 
att erkänna samma återkallanderätt för Europaparlamentet när det gäller rättsakter som 
antagits enligt medbeslutandeförfarandet.

För att kunna åtnjuta denna rätt skulle Europaparlamentet behöva införa den i det inledande 
beslutet om delegering av genomförandebefogenheter. Detta är syftet med ändringsförslagen 
till artikel 11. I stället för att hänvisa till artiklarna i beslut 1999/468/EG återger 
ändringsförslagen innehållet i dessa artiklar när det gäller rådets roll, och liknande 
rättigheter föreslås för Europaparlamentet (inbegripet befogenheten att återkalla).
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Ändringsförslag 57
Artikel 11, punkt 3

3. Kommittén skall anta sin 
arbetsordning.

3. När denna förordning föreskriver 
förfarandekrav för antagandet av 
genomförandeåtgärder skall 
kommissionens företrädare förelägga 
kommittén och Europaparlamentet ett 
förslag till åtgärder.

Kommittén skall yttra sig över förslaget 
inom den tid som ordföranden får 
bestämma med hänsyn till hur 
brådskande frågan är och som inte får 
understiga en månad. Den skall fatta sitt 
beslut med den majoritet som anges i
artikel 205.2 i fördraget. Rösterna från 
medlemsstaternas företrädare i kommittén 
skall vägas enligt bestämmelserna i
samma artikel. Ordföranden får inte 
rösta.
3a. Kommissionen skall själv anta de 
föreslagna åtgärderna om de är förenliga 
med kommitténs yttrande och om det 
behöriga utskottet i Europaparlamentet 
under tiden inte kommit med några
invändningar.
3b. Om de föreslagna åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, eller 
om inget yttrande avges, eller om en 
invändning gjorts av det behöriga 
utskottet i Europaparlamentet, skall 
kommissionen utan dröjsmål lägga fram 
ett förslag inför rådet och 
Europaparlamentet om vilka åtgärder 
som skall vidtas.
3c. Om förslaget inte avvisats senast tre 
månader efter hänskjutandet, antingen av 
Europaparlamentet med absolut majoritet 
av ledamöterna eller av rådet med 
kvalificerad majoritet, skall det antas av 
kommissionen. I annat fall skall 
kommissionen lägga fram ett ändrat 
förslag eller ett lagstiftningsförslag på 
grundval av fördraget.
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3d. Utan att det påverkar tillämpningen av 
redan antagna genomförandeåtgärder 
skall tillämpningen av bestämmelser i 
denna förordning som kräver antagande 
av tekniska regler, ändringar och beslut i 
enlighet med punkt 2 upphöra två år efter 
det att förordningen antagits, dock senast 
den 1 april 2008. På förslag från 
kommissionen får Europaparlamentet och 
rådet förlänga giltigheten för de berörda 
bestämmelserna i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i fördraget, och 
de skall i detta syfte se över dem före 
utgången av den period eller före det 
datum som anges ovan.

Motivering

Rådets rätt att som lagstiftare delvis delegera sina genomförandebefogenheter till 
kommissionen har erkänts av EG-domstolen sedan 1970 (dom i mål 25/70, Köster). I 
domstolens beslut krävdes även att man vid en sådan delegering bör ange principerna och 
villkoren för dess utövande (exempelvis inrättandet av kommittéer med företrädare för 
medlemsstaterna i syfte att bistå kommissionen) och i slutändan även befogenheten att 
återkalla delegeringen.

Dessa principer har infogats i artikel 202 i EG-fördraget. Rådet ”glömde” emellertid i 
samband med genomförandet av artikel 202 (i beslut 1999/468/EG om kommittéförfarandet) 
att erkänna samma återkallanderätt för Europaparlamentet när det gäller rättsakter som 
antagits enligt medbeslutandeförfarandet.

För att kunna åtnjuta denna rätt skulle Europaparlamentet behöva införa den i det inledande 
beslutet om delegering av genomförandebefogenheter. Detta är syftet med ändringsförslagen 
till artikel 11. I stället för att hänvisa till artiklarna i beslut 1999/468/EG återger 
ändringsförslagen innehållet i dessa artiklar när det gäller rådets roll, och liknande 
rättigheter föreslås för Europaparlamentet (inbegripet befogenheten att återkalla).
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MOTIVERING

Gemenskapens behörighet på områdena invandring och asyl fastställdes när 
Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999, närmare bestämt i den nya avdelningen IV 
i det ändrade fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 63 i 
EG-fördraget1). Sedan dess kan rådet besluta om åtgärder för att framställa statistik på detta 
område (artikel 285 i EG-fördraget). Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 
20 juni 2003 konstaterades i slutsatserna att det behövs effektiva mekanismer för insamling 
och analys av migrations- och asyldata i Europeiska unionen.

Alla politiska grupper i Europaparlamentet har alltid påpekat med eftertryck att det behövs 
välgrundade uppgifter om internationell invandring för att man skall kunna vidareutveckla en 
effektiv politik: I sin resolution av den 6 november 2003 menade parlamentet att det behövs 
rättsliga bestämmelser för att se till att det framställs omfattande statistik i syfte att utveckla 
en rättvis och effektiv gemenskapspolitik för migration2. I sin resolution av den 
26 oktober 2005 konstaterade Europaparlamentet att kommissionen tillsammans med 
medlemsstaterna genast bör utarbeta och tillämpa riktlinjer för en objektiv registrering av 
statistiskt material för att på detta sätt få en fullständig och differentierad överblick över 
migrationen och dess ekonomiska konsekvenser i medlemsstaterna och ursprungsländerna3.

Att tillämpningsområdet för EU:s invandringspolitik utvidgats betydligt påverkar i väsentlig 
grad vilken information som behövs för att de politiska åtgärder som antas på 
gemenskapsnivå effektivt skall kunna planeras, antas, genomföras, bedömas och observeras. 
Denna utveckling har tydligt visat att det behövs omfattande och jämförbar 
gemenskapsstatistik över en rad områden i samband med invandringen. Migrationsstatistik 
används allt oftare som referensram för att bedöma effektiviteten och effekterna av de 
enskilda medlemsstaternas politik och effektiviteten i EU:s politik på ett visst område. Vad 
som är ännu viktigare är att statistiken är ett av flera kriterier som ligger till grund för 
fördelningen av medel till medlemsstaterna4.

För närvarande finns många olika statistiska definitioner och koncept i fråga om migration. 
Detta gör det omöjligt att framställa jämförbar migrationsstatistik. Under några år har man 
försökt att på grundval av så kallade gentlemen’s agreements samla in uppgifter som grundas 
på harmoniserade definitioner, men medlemsstaterna har inte lyckats med att tillämpa dessa 
definitioner. I stort sett garanterar nuvarande praxis inte att uppgifterna tillhandahålls och 
sprids på något enhetligt, regelbundet, aktuellt och snabbt sätt, eller att de finns tillgängliga 
för allmänheten.

Genom förslaget till förordning skall det fastställas en allmän ram för insamling och 
utarbetande av gemenskapsstatistik om internationell migration och asyl.
De stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltningssystem och 

  
1 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
2 P5_TA(2003)0471, Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling och analys av gemenskapsstatistik på migrationsområdet.
3 P5_TA(2005)0408, Europaparlamentets resolution om en gemensam syn på ekonomisk migration i EU.
4 Exempelvis är en rättvis fördelning av medlen från en framtida europeisk återvändandefond i avsevärd grad 
beroende av att det framställs jämförbar återvändandestatistik. Samma princip gäller för förvaltningen av den 
planerade gemenskapsfonden för de yttre gränserna och tilldelning av ytterligare medel för integrationsåtgärder.
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datakällor, framställning av migrationsstatistik och definitionen av vilka personer som i 
statistiken betraktas som migranter skall med hjälp av denna förordning fås att stämma 
överens med det ökande behovet av jämförbar migrationsstatistik för Europeiska unionen och 
medlemsstaterna.

De statistiska uppgifter som skall samlas in i enlighet med förslaget till rättsakt kommer så 
långt som möjligt att motsvara FN:s rekommendationer för statistik över internationell 
migration.

De insamlade statistiska uppgifterna grundas till stor del på den befintliga insamling av 
migrationsuppgifter som årligen genomförs av Eurostat, samt på den månadsvisa insamlingen 
av asyluppgifter och data om åtgärder för begränsning av olaglig migration. Ett annat område 
som bör omfattas av datainsamling och som är migrationsrelevant är tredjelandsmedborgares 
lagliga invandring.

Genom förslaget till rättsakt åläggs medlemsstaterna att utnyttja de föreliggande uppgifterna 
på bästa sätt och att framställa statistik som så långt som möjligt motsvarar de harmoniserade 
definitionerna.

Med tanke på de olika datakällor som inom EU används för att framställa migrationsstatistik 
är det inte möjligt att införa en rättsakt som anger en särskild datakälla som skall användas i 
varje medlemsstat. Därför planerar man inte att införa helt nya datakällor eller att ändra 
förvaltningssystemen för invandring eller asyl. Medlemsstaterna agerar fritt när de 
sammanställer denna statistik och får använda alla lämpliga nationella datakällor, med hänsyn 
till nationella statistiska system och förfaranden. De kommer emellertid att få förklara sitt val 
av datakälla och de förväntade följder som datakällan får för graden av överensstämmelse 
med de harmoniserade definitionerna. Dessa uppgifter används sedan som tolkningshjälp.

Förslaget till förordning avser endast harmoniserade statistiska definitioner för internationell 
migration och asyl.

Enligt kommissionens uppfattning kommer förslaget inte att påverka gemenskapens budget.

Varken de olika politiska grupperna i Europaparlamentet eller kommissionen eller 
medlemsstaterna hyser några tvivel om att det brådskande behövs tillförlitliga uppgifter om 
migration och asyl för att kunna vidareutveckla politiken för frihet, säkerhet och rättvisa.

Statistiken inom området med frihet, säkerhet och rättvisa kommer emellertid till övervägande 
del från den offentliga förvaltningen, och förvaltningssystemen och datakällorna i Europeiska 
unionens medlemsstater skiljer sig avsevärt från varandra. Därför är det väldigt viktigt att ge 
akt på balansen när det gäller dels den nödvändiga harmoniseringen av definitionerna för 
framställning av gemenskapsstatistik, dels behörighetsfördelningen mellan medlemsstaterna 
och EU.

Mot denna bakgrund förordar föredraganden att man går framåt steg för steg för att förbättra 
sammanställningen av migrationsstatistik.

Målen bör vara att förbättra de statistiska uppgifterna och att upprätta statistiskt 
beslutsunderlag för framtida politiska åtgärder. Åtgärder på området för gemenskapsstatistik 
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över migration och internationellt skydd måste så fort som möjligt leda till jämförbart och 
välgrundat datamaterial, men de måste samtidigt ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt. 
Inte förrän i ett senare steg följer insamling och sammanställning av uppgifter som behövs för 
gemenskapsbestämmelser på migrationsområdet på medellång och lång sikt.

För att se till att motsvarande uppgifter snart blir tillgängliga är det föredragandens ambition 
att avsluta förfarandet vid första behandlingen. I detta förslag till betänkande tas redan hänsyn 
till de berörda institutionernas olika ståndpunkter, och det görs ett försök till långtgående 
tillnärmning av dessa.


