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flygtninge i Europa

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer EU til at gøre en ende på det høje antal omkomne blandt bådflygtninge, 
der sætter kursen mod Europa. Han mener, at Frontex' indsats, hvor folk afvises ved de ydre 
grænser, bør ophøre, og at Frontex bør anvendes til at modtage flygtninge. EU bør også gøre 
en ende på den økonomiske forskelsbehandling af udviklingslandene, idet det bør føre en 
human indvandringspolitik, respektere menneskerettighederne og efterleve sine egne jødisk-
kristne principper. Andrageren ønsker desuden, at EU tager imod flygtninge fra krigszonerne i 
den arabiske verden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Politisk uro og militære konflikter i det sydlige Middelhavsområde har resulteret i tab af 
menneskeliv og mange hundrede tusinde fordrevne og flygtninge. EU har reageret hurtigt og 
proaktivt på denne udfordring. Kommissionen og medlemsstaterne har mobiliseret betydelig 
støtte til håndtering af denne humanitære nødsituation.

Kommissionen er bekendt med den dramatiske situation for de indvandrere, der krydser 
Middelhavet, og beklager dybt, at der er så mange, som mister livet. Kommissionen vil fortsat 
gøre sit yderste for at forsøge at undgå disse tragedier og mindske dødstallet. Derfor omfatter 
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den fælles operation Hermes 2011, som er koordineret af Frontex, og som blev iværksat den 
20. februar 2011, eftersøgnings- og redningsaktiviteter. Operationen omfatter endvidere støtte 
til Italien i forbindelse med screening og registrering af indvandrere. 

Med hensyn de flygtninge, der er strandet i Libyen, arrangerede Kommissionen den 12. maj 
2011 en donorkonference på ministerplan, hvor EU-medlemsstaterne og andre europæiske 
lande forpligtede sig til at genbosætte over 700 meget sårbare flygtninge, som i lang tid har 
været strandet i Libyen. Derudover vil Kommissionen sideløbende med den førnævnte 
humanitære bistand hurtigst muligt gennemføre et regionalt beskyttelsesprogram, der omfatter 
Egypten og Tunesien – og, når det er muligt, Libyen – med det formål at styrke muligheden 
for at hjælpe de flygtninge, der er strandet i de pågældende lande, og udvikle de pågældende 
landes lovgivning og forvaltningskapacitet til at behandle flygtninge i overensstemmelse med 
de internationale standarder. Begge initiativer vil blive gennemført med støtte fra FN's 
Flygtningehøjkommissær og Den Internationale Organisation for Migration. Kommissionen 
håber, at disse to foranstaltninger som led i en større pakke af foranstaltninger, som EU er i 
færd med at iværksætte, vil bidrage til at mindske nødvendigheden af at krydse Middelhavet 
for personer, der søger beskyttelse, og dermed mindske risikoen for tragedier til søs. 

Kommissionens håb er at sikre en sammenhængende EU-strategi på området for migration, 
mobilitet og sikkerhed, især med landene i det sydlige Middelhav. Udviklingen af en fælles 
EU-politik skal være baseret på følgende fem forpligtelser: tilrettelæggelse af lovlig 
indvandring, bekæmpelse af ulovlig indvandring, styrkelse af de ydre grænser, opbygning af 
et europæisk asylsystem og etablering af et globalt partnerskab for migration og udvikling. 

Hvad angår asylansøgeres og flygtninges mere specifikke rettigheder, arbejder EU hårdt på at 
etablere et fælles europæisk asylsystem baseret på fuld og ensartet anvendelse af 
Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling fra 1951. Der er en omfattende 
asyllovgivning i EU, som bl.a. garanterer adgang til asylproceduren, indeholder en definition 
af de kriterier, der skal opfyldes som flygtning eller som modtager af subsidiær beskyttelse, 
og som indeholder minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere. Derudover har EU 
for nylig oprettet et europæisk asylstøttekontor for at bidrage til gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem, styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på 
asylområdet og yde og/eller koordinere operationel støtte til medlemsstater, der er udsat for et 
særligt pres på deres asyl- og modtagelsessystemer."


