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I. INLEDNING

Den 18 februari 2009 antog kommissionen förslaget till förordning om inrättande av en europeisk 

byrå för samarbete i asylfrågor1 (nedan kallad europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor, 

enligt den juristlingvistgranskade versionen) samt åtföljande förslag om ändring av beslutet om 

Europeiska flyktingfonden2.

Den 7 maj 2009 antog Europaparlamentet yttranden vid första behandlingen om förordningen om 

inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor med 40 ändringar av 

kommissionens förslag3 samt om beslutet om Europeiska flyktingfonden, där inga ändringar 

föreslogs4.

Den 25 februari 2010 antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen om båda förslagen 

i enlighet med artikel 294 i fördraget.

Den 5–7 oktober 2009 antog Regionkommittén ett yttrande om det framtida gemensamma 

europeiska asylsystemet II5, med flera rekommendationer angående förordningen om inrättande av 

ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Förordningen om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor syftar till att 

förbättra genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet, stärka det praktiska 

samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor samt tillhandahålla och/eller samordna operativt 

stöd till medlemsstater vars nationella asylsystem är utsatta för särskilt och oproportionerligt starkt 

tryck. Beslutet om Europeiska flyktingfonden ändras samtidigt eftersom stödkontoret kommer att ta 

över ansvaret för vissa åtgärder som hittills har finansierats via flyktingfonden.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 slutlig.
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III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

Allmänt

Förhandlingarna ägde rum i ett politiskt sammanhang som formats av Haagprogrammet där mål och 

instrument på området för rättsliga och inrikes frågor för perioden 2005–2010 anges. 

Europeiska rådet betonade sitt åtagande att ytterligare utveckla det gemensamma europeiska 

asylsystemet genom att ändra den rättsliga ramen och stärka det praktiska samarbetet, bland annat 

genom inrättandet av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor. Senare enades 

Europeiska rådet, i den europeiska pakten för invandring och asyl av oktober 2008, om att inrätta ett

sådant kontor 2009.

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende 

på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att 

de önskar delta i antagandet och tillämpningen av förordningen om inrättande av ett europeiskt

stödkontor för samarbete i asylfrågor.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte 

i antagandet av denna förordning som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

Centrala frågor

I enlighet med bestämmelserna i den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 

medbeslutandeförfarandet1 etablerades kontakter mellan företrädare för rådet, parlamentet och 

kommissionen för att komma fram till en överenskommelse i skedet för rådets ståndpunkt vid 

första behandlingen. För att underlätta ett närmande av de båda institutionernas ståndpunkter och 

med hänsyn till den överenskommelse som nåtts vid dessa kontakter antar rådet, både i fråga om 

förslagen till förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor och 

förslagen om ändring av beslutet om Europeiska flyktingfonden, ståndpunkter vid första 

behandlingen som innehåller följande viktiga ändringar av kommissionens förslag:

                                               
1 EGT C 148, 28.5.1999, s. 1.
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Stöd till medlemsstater som är utsatta för särskilt starkt tryck (Ändringarna 22, 23, 37 och 38)

Rådet ändrar kommissionens förslag för att förtydliga villkoren för stöd från stödkontoret till de 

medlemsstater som är utsatta för särskilt starkt tryck, särskilt stöd från asylexpertgrupper. För det 

första anger rådet asylexpertgruppernas uppgifter och reglerna för placering av experter i sådana 

grupper. För det andra förtydligar rådet att ansvaret för att begära stöd från asylexpertgrupper ligger

hos den medlemsstat som är utsatt för särskilt starkt tryck. För det tredje anges, i enlighet med 

parlamentets ändring, att man i den operativa planen ska enas om vilken sakkunskap som 

asylexpertgrupperna ska bistå med. Slutligen innebär rådets ståndpunkt vid första behandlingen att 

stödkontoret kommer att ha ansvaret för att analysera uppgifter om varje plötslig ankomst av stora 

mängder tredjelandsmedborgare som kan förorsaka särskilt tryck på nationella asyl- och 

mottagningssystem samt för att garantera snabbt utbyte av relevant information mellan 

medlemsstaterna och kommissionen, bland annat med hjälp av befintliga system för tidig varning 

eller, vid behov, av sitt eget särskilda system.

Solidaritet (Ändringarna 2, 13, 19 och 24)

När det gäller stödkontorets roll i fråga om omplacering mellan medlemsstater av personer som 

beviljats internationellt skydd har informella kontakter mellan rådet och parlamentet lett till 

slutsatsen att utvecklingen av solidaritet inom gemenskapen ska ske på överenskomna grunder, 

både mellan medlemsstaterna och med den berörda personens samtycke. Dessutom ska 

medlemsstaterna, vid behov, samråda med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

På liknande sätt kommer stödkontoret, i fråga om vidarebosättning för personer som beviljats 

internationellt skydd, att vid deras flyttning från tredjeländer till medlemsstater ansvara för 

samordningen av informationsutbyte och andra åtgärder för vidarebosättning som vidtas av 

medlemsstaterna i syfte att tillgodose dessa personers skyddsbehov och visa solidaritet med 

värdländerna.

Dessutom anges i rådets ståndpunkt vid första behandlingen att man vid utvärderingen av 

stödkontorets insatser ska ta vederbörlig hänsyn till de framsteg som gjorts, bland annat genom 

en bedömning av huruvida det krävs ytterligare åtgärder för att sörja för faktisk solidaritet och 

ansvarsfördelning med medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck. 
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Utnämning av och ansvarighet för den verkställande direktören (Ändringarna 4, 25, 29 och 30)

De informella kontakterna mellan rådet och parlamentet har lett till att det i rådets ståndpunkt vid 

första behandlingen föreskrivs ett urvalsförfarande för tjänsten som verkställande direktör med de 

villkor som krävs för en öppen och effektiv utnämning i god tid av den lämpligaste kandidaten 

samtidigt som man säkerställer att kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet är 

delaktiga, så att en avvägning mellan institutionerna uppnås. Dessutom leder de nya 

rapporteringsskyldigheterna till en utökning av den verkställande direktörens ansvarsskyldighet, 

särskilt gentemot Europaparlamentet. Slutligen är rådet, kommissionen och parlamentet eniga om 

ett interinstitutionellt uttalande om den interinstitutionella arbetsgrupp som håller på med en 

utvärdering av tillsynsorganens enhetlighet, effektivitet och ansvarsskyldighet (BILAGA I).

Stödkontorets lednings- och förvaltningsstruktur

För att säkerställa att stödkontorets resurser inriktas på dess huvuduppgift, att stärka det praktiska 

samarbetet mellan medlemsstaterna, består kontorets lednings- och förvaltningsstruktur av styrelsen 

och den verkställande direktören. Vid behov kan styrelsen inrätta en verkställande kommitté för att 

biträda styrelsen och den verkställande direktören.

Det civila samhällets och FN:s flyktingkommissariats roll (Ändringarna 3, 18, 21, 26, 31, 35 

och 42)

Rådet anser att det är viktigt att upprätthålla en nära dialog mellan stödkontoret och det civila 

samhället. Mot den bakgrunden håller rådet fast vid kommissionens förslag att inrätta en rådgivande 

grupp, men denna ska vara fristående från stödkontorets lednings- och förvaltningsstruktur. 

Gruppen ska sammanträda minst en gång om året. Rådet godtar dessutom parlamentets ändringar

om det civila samhällets roll när det gäller stödkontoret, särskilt genom att ange att företrädare för 

det civila samhället ska vara delaktiga i utvecklingen av utbildning och kan bjudas in till 

arbetsgrupper.
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För FN:s flyktingkommissariat förutses en särskild roll i stödkontorets arbete. Först och främst kan 

en företrädare för FN:s flyktingkommissariat delta som observatör i styrelsen, om inte särskilda 

frågor ska diskuteras som kan leda till en intressekonflikt. Dessutom ska stödkontoret vid 

utarbetandet av tekniska dokument där man hänvisar till internationell flyktingrätt ta vederbörlig 

hänsyn till relevanta riktlinjer från FN:s flyktingkommissariat. Slutligen anges i rådets ståndpunkt 

vid första behandlingen att styrelsen ska besluta om samarbetsavtal mellan stödkontoret och 

FN:s flyktingkommissariat och deras budgetkonsekvenser, och att den kan anslå finansiella resurser 

för att täcka FN:s flyktingkommissariats utgifter för verksamhet som inte förutsetts i dessa 

samarbetsavtal. 

Europaparlamentets ändringar

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

anges ovan i samband med de centrala frågorna. Dessutom godtar rådet helt, delvis eller i princip 

ändringarna 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 och 41. Slutligen godtar rådet inte 

sex ändringar av följande skäl:

 Det är inte lämpligt att hänvisa till behovet av samstämmighet med det internationella 

samfundets och gemenskapens rättsliga standarder (ändringarna 6 och 7). 

 När det gäller Europaparlamentets roll vid antagande av tekniska dokument om 

genomförandet av gemenskapens asylinstrument är det tillräckligt att stödkontoret, vid 

förberedandet av sådana dokument för antagande, är skyldig att ta vederbörlig hänsyn till 

parlamentets synpunkter (ändring 27).

 Det anses vara onödigt att inkludera en bestämmelse om att stödkontoret kan vidta 

nödvändiga åtgärder för att anlita expertis med stöd av den rådgivande gruppen (ändring 28).

 I förordningen om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor bör de 

formuleringar användas som brukar användas i lagstiftning om inrättande av byråer 

(ändringarna 32 och 33).



16626/2/09 REV 2 ADD 1 mh/ML/mg,mfo 7
DG H 1B SV

IV. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som nåddes i 

förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet, med kommissionens hjälp. 

Den 20 november 2009 godkände Coreper denna kompromiss genom att anta politiska 

överenskommelser om förordningen om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete 

i asylfrågor och om beslutet om Europeiska flyktingfonden. Ordföranden i Europaparlamentets 

utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har därefter, i ett brev 

till Corepers ordförande, framfört att om kompromisstexterna översänds till parlamentet som 

rådets ståndpunkter vid första behandlingen, kommer han att rekommendera ledamöterna i 

utskottet, och – i ett senare skede – kammaren, att godta rådets ståndpunkter utan ändringar vid 

parlamentets andra behandling, med förbehåll för att de granskas av juristlingvisterna vid båda 

institutionerna. När förordningen om inrättande av ett stödkontor för samarbete i asylfrågor och 

beslutet om Europeiska flyktingfonden väl har antagits kommer det att bidra till att stödkontoret för 

samarbete i asylfrågor kan inrättas inom kort, vilket är av central betydelse när det gäller att 

ytterligare stärka det praktiska samarbetet på asylområdet.

___________
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BILAGA I

Interinstitutionellt uttalande

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har upprättat en interinstitutionell arbetsgrupp för att 

utvärdera tillsynsorganens enhetlighet, effektivitet, ansvarsskyldighet och öppenhet och för att 

komma fram till gemensamma förutsättningar för hur arbetet kan förbättras. Arbetsgruppen är för 

närvarande inriktad på ett antal nyckelområden, till exempel tillsynsorganens roll och ställning 

inom EU:s institutionella ramar, deras inrättande, struktur och funktion, samt frågor som rör deras 

finansiering, budget, övervakning och förvaltning.

Den metod som man enats om för att utnämna direktören för det framtida europeiska stödkontoret

för samarbete i asylfrågor (artikel 28 i grundförordningen) innebär att Europaparlamentet får anta 

ett yttrande om den utvalda kandidaten och att styrelsen ska informera Europaparlamentet om på 

vilket sätt detta yttrande har beaktats. Detta bör ses mot bakgrund av de interinstitutionella 

ansträngningarna att förbättra tillsynsorganens styrning och ansvarskyldighet.

________________________


