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I. INDLEDNING

Den 18. februar 2009 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om oprettelse af et europæ-

isk asylstøttekontor (EASO)1 og det ledsagende forslag om ændring af beslutningen om Den Euro-

pæiske Flygtningefond (ERF)2.

Den 7. maj 2009 vedtog Europa-Parlamentet en førstebehandlingsudtalelse om henholdsvis EASO-

forordningen indeholdende 40 ændringsforslag til Kommissionens forslag3 og ERF-beslutningen, 

som Parlamentet ikke fremsatte nogen ændringsforslag til4. 

Den 25.-26. februar 2010 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning til begge forslag i henhold til 

traktatens artikel 294.

Den 5.-7. oktober 2009 vedtog Regionsudvalget en udtalelse om det fremtidige fælles europæiske 

asylsystem II5 med henstillinger vedrørende EASO-forordningen.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

Forordningen om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor tager sigte på at forbedre gennemfø-

relse af det fælles europæiske asylsystem, styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 

om asyl og ydelse og/eller koordinering af operationel støtte til medlemsstater, hvis nationale asyl-

system er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres. ERF-beslutningen ændres samtidig, 

eftersom asylstøttekontoret vil overtage ansvaret for visse opgaver, som hidtil er blevet finansieret 

af flygtningefonden.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009 af 7.5.2009.
4 T6-0375/2009 af 7.5.2009.
5 CdR  90/2009 endelig.
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III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

Forhandlingerne fandt sted i en politisk kontekst domineret af Haagprogrammet, der fastsætter mål-

sætningerne og instrumenterne på området retlige og indre anliggender for perioden 2005-2010. Det 

Europæiske Råd gav tilsagn om at videreudvikle det fælles europæiske asylsystem ved at ændre de 

retlige rammer og styrke det praktiske samarbejde, blandt andet ved at oprette et europæisk asyl-

støttekontor. I den europæiske pagt om indvandring og asyl fra oktober 2008 blev Det Europæiske 

Råd derefter enigt om at oprette et sådant kontor i 2009.

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår 

området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Euro-

pæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Konge-

rige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af forordningen om Det 

Europæiske Asylstøttekontor.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten 

om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager 

Danmark ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i 

Danmark.

Centrale spørgsmål

I overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af 

den fælles beslutningsprocedure1 har repræsentanter for Rådet, Parlamentet og Kommissionen haft 

kontakter for at nå til enighed på stadiet for Rådets førstebehandlingsholdning. For at forene de to 

institutioners holdning og tage hensyn til den aftale, der er opnået enighed om i disse kontakter, 

vedtager Rådet for så vidt angår både forslaget til EASO-forordningen og forslaget om ændring af 

ERF-beslutningen en førstebehandlingsholdning, som omfatter følgende hovedændringer til Kom-

missionens forslag:

                                               
1 EFT C 148 af 28.5.1999, s. 1.
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Bistand til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres (ændring 22, 23, 37 og 38)

Rådet ændrer Kommissionens forslag for at tydeliggøre de betingelser, der ligger til grund for bi-

stand fra asylstøttekontoret til medlemsstater, som er udsat for et særligt pres, navnlig den bistand, 

der ydes af asylstøttehold. For det første angiver Rådet asylstøtteholdenes opgaver og reglerne for at 

lade eksperter indgå i sådanne hold. For det andet præciserer Rådet, at det er den medlemsstat, der 

er udsat for et særligt pres, som har ansvaret for at anmode om bistand fra asylstøtteholdet. For det 

tredje tages Parlamentets ændring op, og det specificeres, at den ekspertise, der skal ydes af asyl-

støtteholdene, skal være aftalt i operationsplanen. Endelig skal asylstøttekontoret ifølge Rådets før-

stebehandlingsholdning have ansvaret for at analysere data i tilfælde af en pludselig tilstrømning af 

et stort antal tredjelandsstatsborgere, som kan forårsage et særligt pres på modtagelses- og asyl-

systemet, og for at sikre en hurtig udveksling af relevante oplysninger mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen, blandt andet ved at anvende eksisterende systemer til tidlig varsling eller, hvis det 

er nødvendigt, kontorets eget system til dette formål.

Solidaritet (ændring 2, 13, 19 og 24)

Med hensyn til asylstøttekontorets rolle for flytning af personer under international beskyttelse 

mellem medlemsstaterne er resultatet af de uformelle kontakter mellem Rådet og Parlamentet, at 

udviklingen af fællesskabssolidaritet skal gennemføres efter aftale, både medlemsstaterne imellem 

og med den pågældende persons samtykke. Desuden skal en medlemsstat eventuelt høre FN's Høj-

kommissær for Flygtninge (UNHCR).

For så vidt angår genbosætning af personer under international beskyttelse fra tredjelande i med-

lemsstaterne vil asylstøttekontoret have ansvaret for at koordinere udvekslingen af oplysninger og 

andre foranstaltninger i forbindelse med genbosætning, som medlemsstater træffer med henblik på 

at imødekomme personernes behov for beskyttelse og udvise solidaritet med deres værtslande.

Endvidere er det angivet i Rådets førstebehandlingsholdning, at evalueringen af asylstøttekontorets 

resultater skal tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort og vurdere, om supplerende foran-

staltninger er nødvendige for at sikre effektiv solidaritet og deling af ansvaret med de medlemssta-

ter, der er udsat for et særligt pres.
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Udnævnelse af den administrerende direktør og vedkommendes ansvar (ændring 4, 25, 29 og 

30)

Som følge af de uformelle kontakter mellem Rådet og Parlamentet indeholder Rådets førstebehand-

lingsholdning en udvælgelsesprocedure for stillingen som administrerende direktør, der opstiller de 

nødvendige betingelser for en gennemsigtig, effektiv og rettidig udnævnelse af den mest egnede 

kandidat og sikrer inddragelse af Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet på en 

måde, der er institutionelt afbalanceret. Desuden udvider de nye rapporteringsforpligtelser den ad-

ministrerende direktørs ansvar, især over for Europa-Parlamentet. Endelig er Rådet, Kommissionen 

og Parlamentet blevet enige om en interinstitutionel erklæring om den interinstitutionelle arbejds-

gruppe, der er i gang med at vurdere kontrolorganers sammenhæng, effektivitet og ansvarlighed 

(bilag I).

Kontorets administrative og ledelsesmæssige struktur

For at sikre, at asylstøttekontorets ressourcer vil blive rettet mod dets hovedopgave, at styrke det 

praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne, består dets administrative og ledelsesmæssige 

struktur af en bestyrelse og en administrativ direktør. Hvis det er nødvendigt, kan bestyrelsen ned-

sætte et forretningsudvalg til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør.

Civilsamfundets og UNHCR's rolle (ændring 3, 18, 21, 26, 31, 35 og 42)

Rådet finder det vigtigt at opretholde en tæt dialog mellem asylstøttekontoret og civilsamfundet. På 

denne baggrund holder Rådet fast ved Kommissionens forslag om at oprette et rådgivende forum, 

men frigør dette fra kontorets administrative og ledelsesmæssige struktur. Det rådgivende forum 

mødes mindst en gang om året. Endvidere accepterer Rådet Parlamentets ændringer vedrørende 

civilsamfundets rolle i forbindelse med kontoret, navnlig ved at angive, at repræsentanter for civil-

samfundet inddrages i uddannelsesudvikling og kan indkaldes til arbejdsgrupperne.
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UNHCR vil få en særlig rolle i asylstøttekontorets arbejde. Først og fremmest kan en repræsentant 

for UNHCR deltage i bestyrelsen som observatør, bortset fra hvis der drøftes særlige punkter, som 

kan give anledning til interessekonflikt. Når kontoret endvidere udarbejder tekniske dokumenter, 

der henviser til spørgsmål vedrørende international flygtningeret, tager det behørigt hensyn til 

UNHCR's relevante retningslinjer. Endelig er det i Rådets førstebehandlingsholdning fastsat, at be-

styrelsen træffer afgørelse for så vidt angår samarbejdsaftaler mellem asylstøttekontoret og 

UNHCR, herunder deres budgetmæssige følger, og at den kan beslutte at stille økonomiske midler 

til rådighed for at dække UNHCR's udgifter til aktiviteter, der ikke er forudset i disse samarbejds-

aftaler.

Europa-Parlamentets ændringer

Rådets svar på ændring 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38 og 42 er 

fremsat ovenfor i forbindelse med de centrale spørgsmål. Herudover accepterer Rådet helt, delvis 

eller i princippet ændring 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 og 41. Seks ændringer 

kan Rådet dog ikke acceptere af følgende grunde:

– det er ikke relevant at henvise til behovet for at sikre, at de internationale og fællesskabsretlige 

standarder overholdes (ændring 6 og 7)

– med hensyn til Europa-Parlamentets rolle i vedtagelsen af tekniske dokumenter om gennem-

førelsen af fællesskabsretsakter på asylområdet er det tilstrækkeligt, at asylstøttekontoret skal 

tage behørigt hensyn til Parlamentets synspunkter, når det forbereder vedtagelsen af sådanne 

dokumenter (ændring 27)

– det anses for at være unødvendigt at medtage en bestemmelse om, at kontoret kan tage de nød-

vendige skridt til med det rådgivende forums hjælp at indhente ekspertise (ændring 28)

– i EASO-forordningen bør affattelsen svare til den, der sædvanligvis anvendes i lovgivningen om 

oprettelse af et agentur (ændring 32 og 33).
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IV. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, der blev nået i forhandlingerne mellem 

Rådet og Europa-Parlamentet, som blev fremmet af Kommissionen. Den 20. november 2009 god-

kendte Coreper dette kompromis ved at vedtage en politisk enighed om EASO-forordningen og 

ERF-afgørelsen. Formanden for Europa-Parlamentets LIBE-Udvalg har siden i en skrivelse til for-

manden for Coreper oplyst, at hvis kompromisteksten tilsendes Europa-Parlamentet som Rådets 

førstebehandlingsholdning, vil han henstille til LIBE-Udvalgets medlemmer og derefter på plenar-

mødet, at Rådets holdninger accepteres uden ændringer under Europa-Parlamentets andenbehand-

ling, idet den dog skal gennemgås af begge institutioners jurist-lingvister. Når EASO-forordningen

og ERF-afgørelsen  er vedtaget, vil vejen være banet for en hurtig oprettelse af Det Europæiske 

Asylstøttekontor, der vil være af stor betydning for en yderligere styrkelse af det praktiske samar-

bejde på asylområdet.

________________________
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BILAG I

Interinstitutionel erklæring

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har oprettet en interinstitutionel arbejdsgruppe, der 

skal vurdere kontrolorganers sammenhæng, effektivitet, ansvarlighed og gennemsigtighed og nå til 

enighed om, hvordan deres arbejde kan forbedres. Gruppen fokuserer i øjeblikket på en række nøg-

leområder såsom kontrolorganers rolle og stilling i EU's institutionelle landskab, deres oprettelse, 

struktur og funktion samt spørgsmål vedrørende finansiering, budget, tilsyn og forvaltning.

Den formulering, der er aftalt vedrørende udnævnelsen af direktøren for det kommende europæiske 

asylstøttekontor (artikel 28 i grundforordningen), hvorefter Europa-Parlamentet kan "vedtage en 

udtalelse, hvori der redegøres for dets syn på den valgte kandidat, og bestyrelsen skal underrette 

Europa-Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til denne udtalelse", bør ses i forbin-

delse med den interinstitutionelle indsats for at forbedre organers forvaltning og ansvarlighed.

________________________


