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I. INLEDNING

Den 18 februari 2009 antog kommissionen förslaget om ändring av beslutet om 

Europeiska flyktingfonden1, som åtföljde förslaget till förordning om inrättande av en 

europeisk byrå för samarbete i asylfrågor2.

Den 7 maj 2009 antog Europaparlamentet yttranden vid första behandlingen, dels om beslutet om 

Europeiska flyktingfonden, som inte var föremål för några föreslagna ändringar3, dels om 

förordningen om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor, som var föremål för 

40 ändringar av kommissionens förslag4.

Den 25 februari 2010 antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen om de 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 om förordningen om en europeisk byrå 

för samarbete i asylfrågor.

II. FÖRSLAGETS MÅL

Beslutet om Europeiska flyktingfonden håller på att anpassas för att ta hänsyn till de förändringar 

som följer av inrättandet av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor och i synnerhet för att göra 

det möjligt för byrån att överta ansvaret för vissa insatser som hittills har finansierats av 

flyktingfonden. Den europeiska byrån för samarbete i asylfrågor är inriktad på 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 särskilda och oproportionerligt starka 

påfrestningar.

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

Allmänt

Förhandlingarna ägde rum i ett politiskt sammanhang präglat av Haagprogrammet, som fastställer 

målen och instrumenten på området för rättsliga och inrikes frågor för perioden 2005–2010. 

Europeiska rådet betonade sitt åtagande att ytterligare utveckla det gemensamma europeiska 

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

bland annat genom att inrätta en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. Genom 

den europeiska pakten för invandring och asyl från oktober 2008 gick Europeiska rådet sedan med 

på att inrätta en sådan byrå 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 vill delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

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 beslutet om Europeiska flyktingfonden, som varken är bindande för 

eller tillämpligt på Danmark.

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

medbeslutandeförfarandet1 etablerade företrädare för rådet, parlamentet och kommissionen 

kontakter för att nå en överenskommelse om rådets ståndpunkt vid första behandlingen. Dessa 

kontakter ledde till en överenskommelse om texterna till förordningen om en europeisk byrå för 

samarbete i asylfrågor respektive beslutet om Europeiska flyktingfonden. 

                                               
1 EGT C 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som med kommissionens 

hjälp nåddes i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Den 20 november 2009 

godkände Coreper denna kompromiss genom att anta en politisk överenskommelse om beslutet om 

Europeiska flyktingfonden och om förordningen om en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. 

Ordföranden för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor har sedan dess i en skrivelse till Corepers ordförande meddelat att han –

om kompromisstexterna översänds till parlamentet som rådets ståndpunkter vid första behandlingen 

– kommer att rekommendera ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor, 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 beslutet om Europeiska flyktingfonden och förordningen om en 

europeisk byrå för samarbete i asylfrågor väl är antagna kommer vägen att ligga öppen för ett tidigt 

inrättande av den europeiska byrån för samarbete i asylfrågor, som kommer att spela en avgörande 

roll när det gäller att ytterligare stärka det praktiska samarbetet i asylfrågor.

________________________


